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Anglai, komunistai ir mes
Kai komunizmo vergai prieina liepto galą, 

jie palieka savo duondavius ir, įbrukę slaptų 
dokumentų arba papasakoję sensacingų ži
nių, maldauja politinio pabėgėlio teisių. Taip 
buvo Australijoje su Petrovu, taip buvo Vo
kietijoje su KokJovu.

Vieni juos giria už „drąsų žygį“, kiti pei
kia už pabudimą tiktai pavojaus metu. Šių 
pastarųjų atstovė Mrs, J. Littlejohn tiesiog 
pasakė: „Ar teisinga ir išmintinga suteikti 
azilio teisę augšto rango rusų tarnautojams, 
kurie bėga iš savo krašto? Jie pasiekė savo 
pozicijas, būdami geri partijos žmonės ir 
dirbdami mūsų nekenčiamam reikalui; bet 
tada, kai savo keliu jie atsiduria tikrai užsi-

■ tarnauto valymo akivaizdoje, bėga pas mus 
gelbėtis" (Everybody, May 22).

TREMTINIŲ VARDU

Nors kai kas tvirtina, kad britų vyriausy
bė perlėtu tempu medžioja komunistus šni
pus, ji savo pareigas atlieka, tiesa, atsargiai, 

, bet ir nepeiktinai. Visi gerai žinome, kad 
vadinamas Scotland Yard Savo budrią akį 
yra įsmeigęs net į tremtinių eiles. Kodėl?

Gyvenimo faktai įrodė, kad tremtinių ar 
pabėgėlių vardu prisidengę vergai netik kir- 

I • šina atskirų bendruomenių damų gyvenimą, 
bet už Judo sida'brinuką parduoda savo bi- 

! čiulį ir laisvės trokštančios tautos idėją.
Kad raudonieji agentai, prisidengę atachė 

ar pasiuntinybės patarėjų titulais, medžioja 
judošėlius įvairių tautybių tarpe, mums aiš- 

I ku. Mums net aišku, kokių priemonių grie
biasi, kad jų numatytoji auka neišspruktų iš 
jų voratinklio.

Štai, Londono garsiame Piccadilly susi
tinka du vyrai, pasikeičia keliais žodžiais 

Į ir.. cigarečių pūkeliais. Praeiviui nė į gal- 
I vą nedingteli, kad cigarečių dėžuėje gali bū- 
I. ti plonas popieriukas, kuriame surašytos ži- 
Į nios apie pabėgėlių veiklą D. Britanijoje,

KAS JIE TOKIE ?

Tuodu vyrai tai čekoslovakai, D. Britani
jos piliečiai, Karl Strauss ir Antonin Raidl. 
Juos užverbavo šnipinėti Čekoslovakijos am
basados žvalgybos -skyriaus viršininkas dr. 
Zeyman.

j " K. Strauss, atvykęs į D. Britaniją karo 
metu, buvo gąsdinamas, kad, jej jis neben
dradarbiaus su komunistų žvalgyba, bus pa
sistengta jį ištremti iš šio krašto. Zeyman 
Raidl'ui, prekiaujančiam Londone netgi 30 
metų, pagrąsino, kad, jei jis nešnipinės jo 
naudai, neteks pensijos ir namų Pragoję li
kusi jo vyresnioji sesuo. Tą patį laiškais 

i tvirtino ir išsigandusi sesuo.
Abu čekoslovakai turėjo teikti žinias apie 

britų politiką ir čekų pabėgėlių veiklą D 
į Britanijoje. Raidl buvo ryšininkas tarp Zey- 
‘ man'o ir Strauss'o, kuriam dviejų metų bė

gyje davinėjo instrukcijas, įspaustas į mažu
čius mikrofilmus;

Scotland Yard susekė abu šnipus, vyriau
sybė atėmė jiems britų pilietybę, tik iš šio 
krašto neištrėmė.

Nekitaip buvo 1951 m., kada iš D. Britani 
jos buvo deportuota 13 lenkų, kurie, vaidin
dami nelaimingus pabėgėlius, vergiškai tar
navo komuniszmui.

MES IR BRITŲ PILIETYBĖ

Francis Noel-Baker, rašydamas šia tema' 
.Everybody“ gegužės l d. nr., atkreipia dė
mesį į visų tautybių pabėgėlius, prisiglaudu
sius D. Britanijoje.

Jis tvirtina, kad didžioji jų dauguma at
keliavo čia iš už geležinės uždangos, norėda 

Į mi išvengti komunistų persekiojimų. Jie čia 
atrado laisvę ir dėkingi už patirtą svetingu- 

i mą. Atsidėkodami už tai, jie įsigiją britų pi- 
; lietybę, kad būtų naudingi juos priglaudu- 
j šiam kraštui. Kartu straipsnio autorius pa

aiškina, kad šitie lojalūs pabėgėliai patys 
Į pirmieji nukenčia nuo komunistų šnipų, ku- 
i rie seka juos ir renka apie jų veiklą žinias.

Galų gale F. Noel-Baker visai teisingai 
j pastebi, kad pavojingiausi komunizmo šni- 
I • pai D. Britanijoje esą ne „foreigneriai“, ku- 
į riuos esą lengva susekti, bet 35.000 britų, 
' priklausančių komunistų partijai.

„ESAME LAIKINI PABĖGĖLIAI'* 
r";

Už kelių savaičių tame pačiame savaitraš 
I tyje atspausdintas tūlo T. M. Ciesielski laiš- 
. kas, pavadintas mano paduota antrašte.

Jis pagiria autorių už „excellent“ straips
nį, tačiau nesutinka, kad pabėgėliai, būda- 

i mi dėkingi už sveitingumą, būtinai įsigyja 
į britų pilietybę.

„Mes esame lojalūs Britanijai“, rašo T. 
M. Ciesielski, ir, kai tik pasitaiko proga, 
stengiamės parodyti dėkingumą už svetingu
mą, patiriamą iš šio krašto, tačiau mes tur 
me atsiminti pagrindą, dėl kurio mes pasi- 
ryžome būti toliau nuo savo tėvynės. Be abe 
jo, tai yra tolimesnė kova už mūsų gimtų 
žemių laisvę, kur mes visi norime sugrįžti 

*—■ už tokią laisvę, kokia britai ir kiti džiau
giasi tose salose“.

Pabaigoje laiško autorius pabrėžia:

„Tapus britų piliečiais, šis pagrindas, įkve 
piąs visas mūsų dabarties pastangas, užimtų 
antrą vietą, ir tuo pačiu išnyktų pagrindinė 
priežastis, dėl ko mes čia esame“,

* * *
Kol kas mes čia, D. Britanijoje, viešai ne- 

sprendžiame klausimo ,ar įsigytina britų pi
lietybė. Nejudinsiu jo nė šia proga.

Man rūpėjo pažymėti, kad esame seka
mi. Sekami ir komunizmo agentų papirktų 
ar išgąsdintų judošėlių, ir tų, kurie budi, kad 
jų tėvynėje nesišvaistytų parsidavėliai.

Mūsų gi pareiga — dirbti savo Tėvynės 
laisvės ir nepriklausomybės idėjai. Dirbti iš 
širdies. J. Kuzmickis

Svarstoma 
konferencijos programa

Gautomis iš JAV žiniomis. VLIKą su 
darančių grupių centrai New Yorke yra 
bendrai pasisakę VLIKo uždavinių, organi 
zacijos ir darbo gairių reikalais, šis pareiš
kimas buvo numatytas svarstyti gegužės 
pradžioj, kad, pirmininkams atvykus, ga
lėtų būti baigtas paruošti. Visos grupės 
pareiškė vieningai, kad VLIKas bet kurio
mis tarptautinės politikos sąlygomis turi 
reikšti tautos politinę valią šioje geležinės 
uždangos pusėje, vadovauja Lietuvos iš
laisvinimo akcijai ir yra galutinis jos rei
kalų sprendėjas.

Be pasitarimo su grupių centrais, ryšium 
su pirmininkų nuvykimu, JAV-se svarsto
ma lietuviškų veiksnių konferencijos pro
grama. Numatoma, kad susirinks VLIKo 
ir VT pirmininkai, įgaliotas Lietuvos minis 
teris Washingtone, ALT vykdomasis komi
tetas, LLK, be to, ir MLT prezidiumo pir
mininkas E. Simonaitis. Numatyta infor
macinė dalis, kur bus išklausyta apie šių 
veiksnių veiklą pranešimų, ir programinė, 
kur numatoma pasikeisti nuomonėmis vi
sais aktualiaisiais Lietuvos laisvinimo rei
kalais. Ar ryšium su pirmininkų atvyki
mu į JAV galės įvykti platesnė politinė kon 
ferencija, paaiškės iš pasitarimų veiksnių 
konferencijoje. Galimas dalykas, kad į
veiksnių konferenciją dalyvauti bus pa
kviesti ir atskiri asmenys.♦ * *

Kaip Berlyno konferencijos metu mūsų 
veiksnių stebėtoju i Berlyną buvo nuvy
kęs TIRT valdytojas Dr. P, Karvelis, taip 
dabar. Baltų Tarybos įgaliotas, Ženevoj 
vykstančios konferencijos metu stebėtojas 
yra estų min Selters. Jis su laisvinimo 
veiksniais palaiko nuolatinį ryšį.♦ * *

Mažosios Lietuvos Tarybos prezidiumo 
pirmininkas ir VLIKo narys E. Simonaitis 
aplankė Čikagą, Detroitą ir kt. lietuvių ko 
lonijas, informuodamas apie MLT ir kt. 
veiksnių veiklą. Mažlietuvių pastangomis 
ir planais rodoma gyvo susidomėjimo. E. 
Simonaitis yra užmezgęs glaudų kontaktą 
taip pat su ALT vadovybe.

Prieš Berlyno konferenciją ypač daug 
išplatinta kruopščiai paruošto memorandu
mo apie Baltijos valstybių patirtį santy
kiuose su Sovietais Vakarų Europoje. Jo 
apie pusantro tūkstančio buvo paskleista 
Prancūzijoje tarp senatorių, vyriausybės 
narių, atstovų, spaudos, radijo augštosios 
dvasininkijos ir visuomenės veikėjų. Iš 
atsiliepimų matyti, kad memorandumas 
padarė gerą įspūdį ir kad daugelis pritaria 
baltų kovai dėl savo nepriklausomybės at
statymo. Nebuvo gauta nė vieno priešingo 
pareiškimo. Tai rodo, jog prancūzų veikė
jai yra linkę eiti tradicine tautų laisvės 
linkme. Visa eilė atsiliepusiųjų pavergtų
jų Pabaltijo respublikų laisvės reikalą pri
ėmė ypač šiltai, tvirtai pasisakydami už 
jų išlisvinimą. Dar šiličau už prancūzų 
parlamento narius bei senatorius atsiliepė 
prancūzų žurnalistai ir spaudos žmonės, 
pasisakydami prieš pavergtiesiems kraš
tams daromą okupantų skriaudą. Ta pačia 
proga kai kurie’iš jų pasako nemaža kar
čių žodžių tiems Vakarų veikėjams ir vals
tybininkams, nurodydami net jų vardus 
bei pavardes kurie bolševikų pavergtuo
sius kraštus perleido sovietiniam despotiz
mui, Toks žygis, kaip pažymi, „tiesiog su
maišo dvasią ir užmuša moralinį jausmą“. 
Pageidaujama jr ateity daugiau panašios 
rūšies gerai dokumentuotų leidinių ar me
morandumų, kurie plačiau suinteresuotų 
politikus ir visuomenės veikėjus.

PRIEŠ VEDYBAS NUTARĖ IŠSISKIRTI
Danijoje veikia nuostatas, kad išsiskyru- 

siems valdininkams senatvėje pensija yra 
apie 5 svarus per mėnesį didesnė, negu vien
gungio senatvės pensija- Dvylika porų jaunų 
danų, norėdami pasityčioti iš tokio nuostato, 
slapta susirinkę nutarė oficialiai apsivesti 
ir tuoj po to užvesti išsiskyrimo bylas. Pir
mininkaująs šiam „sąmokslui" įstaigos tar
nautojas Werner Overoe paragino ir kitas 
nevedusias valdininkes ir valdininkus vesti 
vienai, valandai ir vėliau išsiskirti, kad tuo 
būdu gavus didesnę senatvės pensiją... Dvy
likos porų demonstratyvios vestuvės įvyk
siančios po poros savaičių Kopenhagoje.

*****
Vašingtonas. Amerikos vyriausybė pa

skelbė, kad Guatemalos respublikos uoste 
iškraunami ginklai, atgabenti iš Stetino, ko
munistinės Lenkijos uosto. Nelegalus gink
lų transportas iš komunistinių kraštų sukė
lė Amerikos vyriausybei rūpesčio.

Lonodas Darbiečių partijos posėdyje pri
imta rezoliucija,, reikalauti pasemrkti Beva- 
no neigiamą nusistatymą Europos Armijos 
klausimu.

Šeštadienį, gegužės 15 d„ Londonas iškil
mingai sutiko karalienę Elžbietą II ir jos 
vyrą Edinburgo kunigaikštį Pilypą, grįžtan
čius sostinėn po kelių mėnesių kelionės. Ka
rališkoji pora aplankė tolimas dominijas, 
įeinančias į Britų Tautų Bendruomenę. Ne
paisant, kad ši Bendruomenė susideda iš 
kraštų, turinčių skirtingą pr<s'tį, tradicijas 
ir papročius, sudaro labai daug rasių ir įvai
rių tautų, praktikuojančių įvairiausias reli
gijas, nežiūrint kad tie kraštai tvarkosi sa
varankiškai, turį visišką laisvę, tačiau visi 
šie kraštai jaučiasi priklausą Britų Tautų 
Bendruomenėn, kurią kaip tik ir jungia 
bendroji karūna, karalienės asmenyje. Kiek
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SOVIETAI SKALDO
J. T. ORGANIZACIJA

JAV-bių pasekretorius Jūngt, Tautų rei
kalams, David McKey, kalbėdamas Miami 
apie J. T. ekonominę būklę. vaizdžiai nupa
sakojo, kaip Kremliaus atstovai dirba diver
sinį darbą ir šitoje srityje,

„Dunbarton Oaks ir SaiUfcrancisco mies
tuose, kai buvo svarstoma charta, rusai ro
dė nemažą dėmesį sudaryti ekonominį or
ganą pie J. Tautų. Nuolat Rusija buvo už
ėmusi negatyvią laikyseną, kai buvo palies
tas Ekonominės ir Socialinės Tarybos dar
bas ir kiti konstruktyvūs žygiai, norint pa
gerinti ekonominį pasaulio gerbūvį.

Praeityje sovietai ignoravo, priešinosi ir 
trukdė J. T. veiklą. Bet šitokia jų elgsena 
netrukdė sovietų delegatams kalbėti apie 
ekonominius reikalus įvairiuose J. Tautų or
ganuose ir jie tai naudojo savo propagandai, 
atakuodami laisvų kraštų gyvenimo būdą, 
iškeldami iki padugnių neva tai sovietinę 
ekonomijos tobulybę. Jų sugebėjimas su
klastoti ir iškraipyti faktus, gali būti sulygi
namas tik su jų propagandos įkyrumu. Tuo 
pačiu laiku jie atsisakė duoti net ir elemen- 
tariškiausių informacijų apie sąlygas savo 
krašte. Sovietai nedavė nė vieno raudono 
rublio J. Tautų vaikų fondo programai vyk
dyti. Jie nesutiko įeiti nariu į Tarptaut. Ban
ką, į Tarptaut. Fondą, nei į J. Tautų Mai
tinimo ir Žemės Okio Organizaciją, nei į 
Tarptaut. Darbo. O-ją ir UNESCO. Kurį lai 
ką jie priklausė Pasaulinei Sveikatos O-jai, 
bet ir iš jos 1949 m. pasitraukė.

„Kokia buvo tokio nebendradarbiavimo 
trukdymo priežastis? Atsakymas aiškus: 
komunistų propaganda tarpsta tik ant vargo, 
skurdo ir neturto. Komunistų vadai turi 
griauti visas pastangas, kurios gerina gyveni 
mo standartą laisvajame pasaulyje, ypač at
silikusiuose kraštuose — Lotynų Ameriko
je, Vid. Rytuose ir Azijoje. Bet koks pagerė
jimas — neišvengiamai silpnina komunisti- 
ųių demagogų propagandinį efektą.

„Pereitais metais, rugpjūčio mėn. vyriau
sias Rusijos atstovas nustebino Ekonominės 
ir Socialinės Tarybos narius, pranešdama 
sąlyginį Rusijos pasiūlymą — duoti keturis 
milionus rublių J. Tautų Techninės Pagal
bos Programai. Šitokį Rusijos siūlymą tuo
jau pasekė kiti panašūs, nors ir kuklesni, iš 
Lenkijos ir Čekoslovakijos. Jungtin. Tau
toms atsisakius priimti tuos siūlymus su so
vietų sąlygomis, sovietų blokas atsiėmė pa
statytas sąlygas. 1953 m. lapkr. 4 d. USSR 
pranešė apie nutarimą įstoti į Tarptaut. 
Darbo O-ją, Ženevoje. Ir, žinoma, vėl buvo 
sąlygos, šiuo atveju, —• nesutikimas pasiduo 
ti Tarp. Teismui. Tarptaut. Darbo S-ga 
(ILO) nepriėmė sovietų su tomis sąlygomis. 
Tada sovietai vėl pakeitė savo nuomonę ir 
1954 m. balandžio 26 d. besąlyginiai įstojo 
nariu. Beveik tuo pačiu metu USSR pranešė 
UNESCO, kad Rusija priima UNESCO 
konstituciją be rezervų ir įstojant! nariu. Ši
toks sovietų politikos keitimasis yra tue 
keistas, kad tiek UNESCO tiek ir ILO sovie
tų buvo aštriausiai puolami. Kuo galima 
paaiškinti Kremliaus laikysenos pasikeiti
mą? Žinome ir pažįstame jų meilinimosi ir 
saldumo taktiką, kurią jie paleidžia ir su

viename krašte, kurį karalienė aplankė, su
ruošta jos garbei entuziastingi sutikimai ir 
priėmimai. Šitas reiškinys nėra vien tik poli
tinis, bet gražus ir humaniškas įvairiaspal
vių žmonių meilės išreiškimas jaunajai val
dovei.

Visiškai suprantamas ir britų tautos en
tuziazmas ir- meilė savo karalienei, kai ji, 
padariusi 45.000 mylių kelionę, pereitą šeš
tadienį grįžo sostinėn. Šitmai tūkstančių sos
tinės gyventojų sutiko karališkąją porą ir 
jųjų vaikus, įplaukiančius Temzėn. Miliū
nai salos gyventojų, nežiūrint jų politinių 
pažiūrų džiaugėsi tą dieną laimingai iš ke
lionės sugrįžusią karaliene.

stabdo, kaip vandens kraną, kada jiems rei
kalinga. Netrukus paaiškės, ar tai yra tik 
jų taip vadinamos „taikos ofenzyvos'' dalis, 
kas reikštų, kad jokio pasikeitimo sovietų 
politikoj neįvyko. Komunistų vadai, be abe
jo, yra susirūpinę dėl vis didėjančio pasise
kimo, remiant atsilikusius kratšus. Tų kraš
tų gyventojai nusivylė komunistų propagan
da ir agitatoriais, kurie atakuoja J. Tautų ir 
Amerikos paramą, kaip „kolonialinį išnau
dojimą“, tačiau patys nieko konstruktyvaus 
negali patiekti. J. Tautų darbai, keliant gyve 
nimo standartą atsilikusiuose kraštuose ir 
ugdant intelektualinę laisvę, sudaro tikrą 
pavojų komunistų sistemai.

„Mes atidžiai sekame sovietų veiklą ir 
darysime viską, kad neleidus sutrukdyti kon 
struktyvios J. Tautų veiklos. Mūsų pasiprie
šinimas sovietų mėginimams keisti įstatus, 
šitai aiškiai parodo. Bet kokie sovietų mė
ginimai keisti trejopą ILO charakterį, pagal 
kurį darbininkai, savarankūs darbdaviai ir 
vyriausybės glaudžiai bendradarbiauja, ne
bus priimti. Neinteresuoja mūsų pigūs so
vietų patarnavimai. Galiu užtikrinti, kad 
Amerikos vyriausybė, bendradarbiaudama 
su kitomis laisvomis vyriausybėmis, reika
laus, kad Ekonominės ir Socialinės Tary
bos įstatai būtų privalomi visiems,“ — pa
reiškė JAV pasekretorius D. McKey.

DARBIECIAI LAIMĖJO 
SAVIVALDYBIŲ RINKIMUOSE

Britų socialistai, rinkimuose į miesto sa
vivaldybių tarybas, šiais metais tiek Angli
joje tiek ir Valijoje gavo 544 naujus man
datus, praradę tik 34. Konservatoriai nete
ko 446 mandatų, naujų gaudami 60. Komu
nistai negavo nė vieno mandato. Nežymiai 
turėtų mandatų skaičių padidino liberalai. 
Liverpoolyje, kur iki šiol konservatoriai tu
rėjo daugumą, šiais metais darbiečiai taip 
pat laimėjo.

SAULĖS UŽTEMIMAS
š. m. birželio 30 dieną Lietuvoje bus pil

nas saulės užtemimas. Šio reto įvykio ste
bėti į Seinus susirenka kaimyninių — „bro
liškų respublikų“ atstovai;*

Laisvųjų kraštų astronomai saulės užte
mimo stebėti vyksta į Švediją, kur matoma, 
kaip mėnulis uždengia didžiąją dalį saulės.

NAUJAS ŽEMĖLAPIS
P. Matnieks kartografinis Institutas Bei 

gijoje išleido naują, dideli, keturių spalvų 
Baltijos kraštų žemėlapi- Lietuva žemėla
pyje užima centrinę vietą. Visi vietovar
džiai parašyti taisyklinga kalba. Valstybių 
sienos parodytos tokios, kokios jos buvo 
iki 1939 metų, o kiek tas liečia Lietuvą — 
yra pažymėta 1920 metų sutarties su Ru
sija siena ir sienos pakeitimai iki šios die
nos. Rytprūsiuose vietovardžiai surašyti 
vokiškai ir lietuviškai. Vilniaus krašte tik 
lietuviškai.

* * *
Formoza. Tautinės Kinijos aviacijos da

linys, susidedąs iš 100 kovos lėktuvų, užpuo
lė Kinijos komunistų du karo lėktuvus ir 
abu nuskandino rytinės Kinijos pakarščiuo- 
se.

7 DIENOS
Londonas. Šios savaitės pirmadienį prem

jeras Churchillis, kalbėdamas Ž. Rūmuose, 
pareiškė, kad D. Britanija nenorinti kalbėti 
apie saugumo paktą, Jiečiantį pietryčio Azi
jos gynybą tol, kol nebus žinomos Ženevos 
konferencijos pasekmės. Šis britų premjero 
pareiškimas Vakaruose vertinamas neigia
mai, Spėjama, kad prem. Churchillis yra už
sigavęs už tai, kad D. Britanija buvo išjung
ta iš pasikalbėjimų, kuriuos turėję amerikie
čiai su prancūzais.

*****
Londonas. Newton Abbot, Vakarų Ang

lijoje, prasidėjęs garvežių mašinistų ir kū
rikų streikas išsiplėtė, paliesdamas Brirstolį 
tr Londone Paddingtono stotį. Profesinės 
geležinkl. s-gos vadovybė stengiasi streikuo
jančius prikalbėti grįžti darban, tačiau iki 
šiol nepavykę.

*****

Berlynas. Garsusis vokiečių generolas Gu
derian, sutvėręs ir vadovavęs Antr. Pasau
liniame kare vokiečių šarvuočių daliniams, 
1941 m. vadovavęs armijai, pasiekusiai 
Maskvos priemiesčius, mirė Oberammergau, 
Vokietijoje, gegužės 15 d.

*****
Londonas. Britų reikalų ministeris M. 

Fyfe nerūkus padarys Ž. Rūmuose praneši
mą, liečiantį civilinės gynybos organizaciją 
prieš vandenilio bombas.

*****
i

New Yorkas. JAV aviacijos ministeris 
Talbott pareiškė, kad amerikiečių naujųjų 
aviacijos ginklų jėga esanti tokia, kurios 
žmogaus protas negalįs apimti. Vienas šių 
laikų modemus lėktuvas,aptarnaujamas trfc 
jų lakūnų, gali numesti tokias bombas, ku
rių ardomoji jėga yra tirs kartus didesnė už 
visų amerikiečių ir britų lėktuvų galią da
lyvavusių Antrajame Pasauliniame Kare.

*****

Hanoi. Prancūzų karinė vadovybė nu
traukė sutartį su Vietimno komunistais dėl 
Dien Bien Phu tvirtovėje esančių prancūzų 
sužeistųjų belaisvių išgabenimo, įsakiusi 
bombarduoti plentą, kuriuo žygiuojanti ko
munistų armija į Son La. Prancūzų vadovy
bė įsitikino, kad komunistai, prisidengdami 
sužeistųjų belaisvių grąžinimo sutartimi, 
ruošiasi naujiems puolimams, tikslu užimti 
Hanoi.

*****

Farytius. Prancūzijos sostinėn buvo at
vykusi Maskvos baleto trupė gastrolėms. 
Ryšium su Dien Bien Phu įvykiais, prancūzų 
vyriausybė, bijodama iniedentų, atsisakė 
duoti leidimą raudonajam baletui koneer- 
tuoti Paryžiuje. Buvo numatyta, kad po gas
trolių Paryžiuje, Maskvos šokėjai aplanky
sią Londoną. Negavę leidimo Paryžiuje, rau
donieji šokėjai grįžo i rytinę Vokietiją.

*****
Canberra. Nagrinėjant sovietų šnipų Pet

rovo bylą, paaiškėjo, kad Maskvos agen
tams pavyko gauti informacijų iš įvairių Aus 
tralijos valdiškų įstaigų. Petrovo patiekti 
dokuemntai rodo, kad geriausia pasisekimą 
sovietiniai agentai turėję Australijos užsie
nio reikalų ministerijoje. Petrovas ir jo žmo
na suteikė specialiai karališkąjai komisijai, 
aiškinančiai Maskvos agentų diversinį dar
bą, labai vertingų dokumentų, pagal kuriuos 
išnarpliotas visas Kremliaus agentų tinklas 
veikęs Australijoje.

*****
Londonas. Pereitą savaitę sovietų laivas 
„Bieloostrov", kuriuo išplaukė iš Londono 
išprašyti sovietiniai avijacijos attache Gud
kovas ir Pupyševas, buvo areštuotas Londo
no uoste. Pasirodo, kad šis areštas padarytas 
ryšium su olandų laivo „Marvic“ savininko 
skundu: 1952 m. šį laivą Kielio kanale su
žalojo „Bielostrov“.

*****
Helsinki. Šią vasarą Suomiją vizituos ame
rikiečių, švedų ir sovietų karo laivai. Pir
mieji oficialų vizitą Helsinkyje padarys bri
tų karo laivai, birželio 26 d.

*****

New Yorkas. Buvusiam amerikiečių kariui 
Levis, pokario metais tarnavusiam okupa
cinėje armijoje vakarų Vokietijoje, pavog
ta brangenybių už pusę milijono dolerių. 
Paaiškėjo, kad Levis šį turtą susikrovė bū
damas Vokietijoje už cigaretes, šokoladą 
ir konservus. Mūsų vargšams vaizbūnams 
toli gražu buvo iki tokio kapitalo...

*****

Hamburgas. Pereitą šeštadienį ir sekmadie
nį Hamburge įvyko buv. vokiečių povan
deninių laivų jūrininkų, karo veteranų, su
važiavimas. Suvažiavime dalyvavo buv. aug- 
štieji vokiečių laivyno karininkai.

*****

Seul. Pietų Korėjos ministeris pirmininkas 
Paik Too Cin pareiškė, kad prezidentas 
Rhee atmetė JAV siūlomą planą Korėjai 
suvienyti.
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LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
M

DIDŽIOSIOS VERTYBĖS VERTINIMAS Muravjovas anais laikais, rašydamas savo
■ ■ .«ww<>U«« »*"'■** viršininkams, sakydavo, kad jam lengviau

ANGLIŠKOS NAUJOVĖS
J#®*”*-

IR PRIEŠINGUMAI
BŪKIME SĄMONINGI!

Šiais spaudos laisvės atgavimo jubiliejaus 
metaiš dabar vakaruose esanti laisvoji lietu
vių spauda tarpais vis nagrinėja su spauda 
ir jos laisve susijusius klausimus. Kaip Lie
tuvos Himne Vincas Kudirka sako, iš pra
eities tavo sūnūs te stiprybę semia, šią die
ną gretinti su ana jau 50 metų senumo pra
eitimi, lyginti ano meto aukojimąsi dėl sa
vojo spausdinto žodžio su dabartinėmis mū
sų, kaip lietuvių, pareigomis tos mūsų turi
mosios laisvos, tik per mažai vertinamos 
spaudos atžvilgiu reikia ir net būtinai, idant 
pajėgtume suprasti, kas anuomet buvo sun
ku, o šiandien mums Čia lengva ir prieina
ma (vadinas, mes jau būsime pasidarę kito
kie, tikri ataušėliai). Ar spaudos laisvės at
gavimas anuomet buvo tik dovana ir kuo 
šiandien mes turėtume kiekvienas prisidėti, 
kad šita didžioji jėga būtų vis stipri ir mus 
palaikytų, i tuos klausimus „Laisvojoje Lie
tuvoje“ (1954. IV. 22 Nr. 16, straipsnyje 
„Spauda — pagrindinis įrankis“) Šitaip at
sako Stp. Vykintas:

„Šia proga norime pabrėžti, kad lietuvių 
spaudos draudimo panaikinimas iš carinės 
Rusijos pusės nebuvo jokia malonė, nei ru
sų laisvės dovana. Tai buvo atkaklių lietu
vių kovotojų ilgos ir sunkios kovos vaisius. 
Simas Daukantas, Motiejus Valančius, Ba
sanavičius, Kudirka, Vaižgantas, Povilas Vi
šinskis (gaila, kad tokia pavardė atsirado ir 
dabartinis laisvės smaugikas Višinskis), Pet
ras Vileišis ir tūkstančiai knygnešių ir iško
vojo Lietuvai nors dalinę spaudos laisvę.“ 
laisvę“.

Toliau straipsnio autorius meta šitokias 
mintis dėl ibūsų šios dienos pareigų spau
dai:

„šiandien, minint spaudos draudimo pa
naikinimą, mums svarbu ne tik pagerbti 
šiuos spaudos veteranus, bet ir pasimokyti 
iš praeities spaudos kovų. Juk, jeigu ne Pet
ras Vileišis, kuris savo asmeninius kapitalus 
metė j lietuvių spaudą, tai lietuvių spaudos 
laisvė būtų buvusi tik popierinė fikcija. Tik 
jis per „Vilniaus Žinias“ paruošė dirvą iš
tisai eilei lietuvių laikraščių. Ir šiandien 
mums verta pagalvoti, iš kur surasti Petrus 
Vileišius, kad mūsų spauda ne tik nevege
tuotų, bet augtų ir žydėtų.“

„Ir bus tušti žodžiai, kad spauda yra pa
grindinis ginklas kovoje dėl Lietuvos valsty
binės ir tautinės laisvės, jei neseks lietuvių 
pozityvūs darbai. O šis pozityvumas pasi
reikš, jei kiekvienas lietuvis materialiai rems 
laisvą lietuvių spaudą, kovojančią už Lietu
vos valstybės interesus, o ne vergišką pto- 
bolševikinę spaudą (čia autorius turima gal
voje amerikines sąlygas ir tie lietuviai, ku
rie paremia Amerikos lietuvių komunistų 
laikraščius. K.B.) Ir ne tik materialiai, bet ir 
moraliai. Ir ne tik moraliai, bet ir savo dar
bu. Rašykime iš visur ir apie viską. Kelki
me mūsų spaudos visokeriopą lygį. Tobulin
kime jos lietuvių kalbą. Darykime viską, kad 
mūsų spauda būtų lygi tarptautinei spaudai“

DIDYSIS GINKLAS

būtų sunaikinti lietuvius fiziškai, bet dvasiš
kai tai padaryti neįmanoma. Esą, lietuviai 
taip stiprūs dvasiškai, kad visos jo taikimos 
priemonės neduoda gerų rezultatų. Kontra
bandininkai (taip ijs vadino knygnešius) 
tampa įžūlesni ir atkaklesni. Jų skaičius di
dėja, priemonės ir gabenimo iš Vokietijos 
knygų ir laikraščių būdai tobulėja, taip, kad 
jam su savo policija kovoti darosi vis sun
kiau ir juo toliau, juo pavojingiau, kad ši 
kova bus negarbingai pralaimėta. Esą, rei
kia ieškoti kitokių kovos priemonių, kito
kios iešitiės, kad nesudarytų ilgus laikus 
(paudžiami lietuviai gėdos Rusijos didybe.

Dėl dabarties ir ateities straipsnyje šitaip 
sakoma :

„Šiais metais švenčiame 50 metų spaudos 
atgavimo sukaktį. Sukaktis labai garbinga. 
Kol ji 'buvo atgauta, daug ir sunkiai kovo
jome, daug vargo ir aukų sudėjome. Besi
džiaugdami laimėta kova negalime pamirš
ti ir ateities. Jeigu pačioje tėvynėje ši sukak
tis bolševikų nebus leista paminėti, nebus 
leista pagerbti knygnešiai ir pirmieji moky
tojai (daraktoriai) ir Vargo mokyklos auk
lėtojos motinos, tai laisvuose kraštuose gy
veną išblaškyti lietuviai Šią sukaktį pagal 
galimybes privalėtų tinkamai paminėti. Spau 
da yra tas ginklas, kurio bijo stipriausias 
priešas. Knyga yra tas turtas, kurio niekas 
negali sunaikinti ir pavergti.“

„Šiais metais, kaip spaudos atgavimo me
tais, mes turėtume pasiryžti lietuvišką spau
dą pakelti tiražu, turiniu. Būtų gėda, jeigu 
mes menkai vertintume savo spaudos nau
dingumą. Gimtąja kalba skaitydami spau
dą, mes tvirtėjame ir tampame atsparesni 
pašalinėms įtakoms, kurios mums įkyriai 
peršasi ir lenkia savo pusėn.“

DAR VIENAS ATSITIKIMAS

Dienraštis „Draugas“ plačiu Kazio S. 
Taučiaus vedamuoju (1954. IV. 24 Nr. 96, 
str. „Prieš 50 metų laimėtas dvasinis mū
šis“) taip pat įvertina spaudą, kaip stipriau
sią ginklą.

„Rusijos valdovai žinojo, kad Lietuvos 
kraštą ir jos žmones pavergti galima tik su
naikinus jos dvasines vertybes: sunaikinant 
patj stipriausią lietuvių kovos ginklą — 
spaudą", rašoma straipsnyje. „Tai buvo pa
daryta: gimtąja kalba spausdintas žodis 
buvo uždraustas ir priskaitytas prie didžių
jų nusikaltimų, už ką buvo baudžiama ka
lėjimu ir ištrėmimu į Sibirą ar kitas Rusijos 
dalis.“

„Lietuvis gerai žinojo, ko siekia priešas. 
Jis nenusiminė ir nepasidavė, bet tylomis 
ėmė vesti prieš tas priemones kovą, kuri 
buvo daug sėkmingesnė, negu priešas pra

Šitas atsitikimas gal ir padės šiek tiek 
suprasti tuos straipsnius, kurių ištraukas 
surašėme čia. Sakau: kai padės, nes atrodo, 
kad tūlais atvejais vargu iš viso kas nors 
bepadės — taip jau toli nueita, taip jau 
liūdnai pasukta nelietuvišku šunkeliu, jog 
visi rašymai nebepasiekia.

Sunku pasakyti, kiek panašių atsitikimų 
turime mes čia, Europoje, o Australijoje, 
kaip rašo „Mūsų Pastogė“ (1954. V. 5 Nr. 
18, Jurgio Daubos surinktose „Gyvenimo 
iškarpose“), vyksta štai kaip jau:

„Sydnėjųs. Elektros ir radijo reikmenų 
įmonė. Čia sraigtelius sukinėja ir mūsų Ma
rytė. Netoli jos, nugarą sulenkusi, prie sta
lo darbuojasi ir Marytės motina, šiandien 
ji gavo naują darbą, '• smulkios dalelytės 
susimaišė. Tūla australė iŠ dešinės stengiasi 
lietuvei išaiškinti. Kalba,'žinoma, angliškai. 
Atsiranda bosė Margaret. Bet ir ji vograu
ja Lietuvoj didžiąją dalį gyvenimo pralei
dusiai moteriškei nesuprantamus žodžius... 
Staiga Margaret nusišypso, veidas nušvinta. 
Ji kreipiasi į Marytę. Marytė ateina prie 
motinos, lanksčiais pirščiukais pažarsto nau 
jo aparato dalelytes ir kalba patylučiais, bet 
taip pat angliškai. Jos motina suglumusi 
žvilgčioja čia į Margaret, čia į kaimynę iš 
dešinės, čia į savo Marytę įsispitrinusi akis 
žiūri. Purto galva, jos raukšlėtas veidas 
rausta. Margaret, protinga moteris — Ma
rytei liepia reikalą „perversti ant motinos 
liežuvio“. Bet Marytė tik perkreipia vyšnia- 
vas lūpytes ir nekantriai sako:

— Sorry, Maragaret, I can not explain 
it in mothers language.

Margaret žvilgteri į senąją lietuvę, dar į 
jos kaimynę iš deišnės ir pati nueina. Už 
keliolikos minučių ji atsiveda moteriškę, ku
ri ir „pervertė“ Margaretos aiškinimus į lie
tuvių kalbą.

Žinote, kas buvo toji vertėja? Nagi latvė, 
kadaise gyvenusi Lietuvos pasienyje. Ir se
rai, kad ji buvo gyvenusi šitame pasienyje, 
kitaip mūsų Marytės motina darbo galėjo 
netekti.

Kai prieš septynetą metų atvykęs iš Vo
kietijos pirmą kartą patekau į Londoną, la
bai nustebino vienas toks neįprastas vaiz
das. Iš savotiškos krautuvėlės ėjo žmonės, 
nešdamiesi kažką suvyniotą į laikraštinį po- 
pierį. Dauguma jų rikiavosi čia pat prie ap
šviestų krautuvių prekylangių, atsivyniojo 
savo ryšulėlius ir valgė. Baigusieji metė tau
kuotus laikraščio lapus ant šaligatvio, kuris 
buvo taip nuklotas popieriais, kaip parkas 
rudenį lapais. Aplinkui visur sklido virina
mų taukų kvapas. Mano geras ir nuoširdus 
vadovas, lietuvių bažnyčios zakrastijonas, 
brolis Juozapas, šypsodamasis paaiškino, 
kad tai yra fish and chips biznis...

Iš karto susidūriau su trimis neįprastomis 
naujovėmis: fish and chips krautuvės, mai
sto vyniojimas į laikraštį ir popierių krūvos 
gatvėj. Vėliau ne kartą esu girdėjęs anglus 
sakant, kad fish and chips yra skanu tik iš 
laikraštinio popieriaus. Gal tai ir tiesa, bet 
dabar vistik pirma įdedama į švarų popierį.

Kad važiuodami anglai laikosi kairės ke
lio pusės tai yra visiems gerai žinoma. Bet 
charakteringa, kad jie neturi jokių taisyklių 
pėstiems miestų gatvėse. Prasilenkia kaip 
papuola ir eina skersai gatvę kur patinka 
ar kada patinka. (Pernai įvestas „zebrą 
crossing“ yra rekomenduojamas, bet nepri
valomas).

Ta proga prisimena vieno anglų diploma
to aprašytas nuotykis prieš karą Varšuvoj. 
Už priėjimą nustatytoj vietoj gatvės jis bu
vo policininko sulaikytas ir čia pat nubaus
tas vieną zlotą. Gautą pabaudos kvitą senu 
anglišku papročiu (jo paties žodžiais tariant), 
diplomatas numetė ant šaligatvio. Tada tas 
pats policininkas, vėl traukdamas kvitų kny
gutę, jam tarė: „O dabar sumokėsit antrą 
zlotą už gatvės Siukšlinimą“.

Metrinės matų, saikų ir svorio sistemos 
anglai, kaip žinoma, beveik nevartoja. įve
dimas dešimtainės sistemos į pinigus žymiai 
palengvintų skaičiavimą ir buhalteriją. Bet 
visur nuliame ne patogumas, o tradicija. 
Jeigu prisieina kur nors vartoti dešimtainę 
sistemą, tai ten kur mes rašome kablelį, jie 
rašo tašką, o nulio visiškai nerašo. Rašy
dami skaičių „vienas", jie pabraukia tik 
lygią, be nosptffs, lazdelę, o skaitlinės 7, nie
kada skersai neperbraukia.

Paliekant nupšaliai moteris ir jų madas, 
vyrų apsirengimas taip pat turi kiek skirtin
gumų. Tuo tarpu kai Europoj Šiandien var
giai rastume užpakaly skeltą civilinį švarką, 
šičia labai dažnai pamatysi ne tik Su vienu, 
bet ir us dviem "skėlimais. įstaigų tarnauto
jų rankovės apsiūtos oda, kad greit nepra- 
sitrintų. Kailiniu vyrai visai nedėvi. Mušti 
kailiniai (vilnos į vidų) ir moterims nežino
mi. Apsiaustas su kailinėm apikaklėm vyrų 
nedėvimi. Taip pat nedėvimi auliniai batai. 
(Išskyrus medžioklėj). Skrybėlių viršus ne 
išilgai įlenktas, bet apskritai įplotas. Net 
marškinių užpakalinė apikaklės skylutė iš
pjauta ne skersai, kaip įprasta, bet statme
nai. Didesnė vyrų dalis žiemą ir vasarą eina 
vienplaukiai. Bet visi ir visada dėvi tik vi no
nes kojines. Dėvį skrybėles, jų nekelia pa
sisveikindami. Niekas nevartojo piniginės 
smulkiems pinigams ir kiekvienas turi būti 
pasiruošęs už mažiausią patarnavimą duoti 
arbatpinigių.

Sportinio entuziazmo atžvilgiu anglai ne
turi sau lygių pasauly. Milijonai anglų kas 
šeštadienį stebi futbulo rungtynes, visai ne
atsižvelgdami į orą. (Fudbolas Anglijoj lo
šiamas tik žiemos sezoną). Apie 16 milionų 
anglų dalyvauja fudbulo loterijose (pools)

į šį lošimą didelis skaičius ir naujųjų atei
vių jau yra įsitraukę. Laike savaitės pagrin
dinė kalbų tema yra ne politika ir šeimos 
reikalai, bet sportas. Gal geriausiai sporto 
entuziazmą nusako anekdotas apie Yorksh- 
r‘o cricket čemptjoną L. Hutton. Susitinka 
kartą du kaimynai ir vienas jų sako: „Nenu
sigąskit, turiu tau labai liūdną naujieną pa
sakyti“. „Na, kasgi atsitiko?“ „Tavo žmo
na ką tik mirė“. „Ach“, sušuko pradžiugęs 
kaimynas, „o aš maniau, kad Hutton is out...

Anglų tarpusavio santykiai taip pat yra 
gerokai skirtingi. Pav., pasibeldusio kaimy
no niekada nekviečia į vidų, bet patys išei
na ir reikalus tarpdury atlieka. Jei svečią 
vaišina, neduoda kartu su valgiu degtinės, 
o jei geria — niekas nevalgo.

Anglai yra didžiausi arbatos mėgėjai ir 
vartotojai. Jie suvartoja 500 milijonų svarų 
arbatžolių per metus. Tas sudaro apie 10 
svarų kiekvienai gyvai dūšiai. Bet jie geria 
arbatą ne mums įprastu būdu, bet su pienu 
ir labai stiprią. Niekas negeria arbatos iš 
stiklinių, bet tik iš puodukų.

Vestuvinės vaišės čia yra neįprastai kuk
lios ir trumpos. Svečiai gauna tik po taurę 
šampano ar vyno ir paragauja vestuvinio 
torto. Jaunieji, jei ekonomiškai pajėgūs, iš
vyksta į povestuvinę kelionę dar svečiams 
neišsiskirsčius. Vestuvinį žiedą dėvi tik jau
noji. Ištekėdama oficialiai ji gauna ne tik 
vyro pavardę, bet ir vardą.

Anglų katalikų religiniai papročiai yra 
laisvesni. Pav., gavėnios metu jie rengia šo
kius ir vestuves. Yra atsitikimų, kad'toji pa
ti bažnyčia, padarius tam tikrus patvarky
mus, tarnauja ir kaip parapijos pobūvių bei 
pasilinksminimų salė. Tradicinė kūčių vaka
rienė, turinti gilų religinį atspalvį, yra neži
noma. Net Kryžiaus Kelių (stacijų) paveiks
lai bažnyčioje ant sienų yra sukabinti atvirkš 
čia tvarka, negu pas mus.

Nekalbant apie iŠ esmės skirtingas anglų 
dvasines savybes, tenka pabrėžti jų didelę 
pagarbą tradicijoms ir įstatymams. Konti
nente, ypač senesniais laikais, buvo populia
rus išsireiškimas, kad įstatymai tik tam ir 
leidžiami, kad būtų galima juos apeiti. Ang
lui įstatymas, koks jis bebūtų, yra šventas 
dalykas. Žinoma, nusikaltimams linkusio ele 
mento niekur netrūksta, bet dauguma yra 
lojali ir įstatymus gerbia. Šitai įrodo ir tas 
faktas, kad Anglijos policija, atlikdama sa
vo kasdieniškas pareigas, nenešioja; jokio 
ginklo. Ir gal dar keisčiau — piliečiai neturi 
jokio asmens dokumento ir neprivalo nie
kur registruoti savo adreso. (Išskyrus sve
timšalius).

Savd kalboje anglai nevengia vartoti sve
timų ar tarptautinių žodžių. Naujo žodžio 
pasisavinimą jie laiko kalbos praturtinimu. 
Tačiau kartais pasitaiko, kad kuriam nors 
tarptautiniam žodžiui jie duoda naują — 
anglišką prasmę. Pvz., simpaty pas mus reiš
kia meilę, Simpatiją, o pas juos — užuojau
tą. Arba vėl kitą žodį jie tiesiog apverčia 
augštyn kojomis. Pvz., mes sakome forte- 
piano (fortepijonas), o jie — pianoforte..

Šičia yra tik maža dalelė tų naujovių ar 
skirtingumų, kuriuos užsieniečiai gali kiek
viename žingsnyje pastebėti, patekę j Ang
liją. Iš tikrųjų tai yra tik savo rūšies angliš
kumai, sudarą šios salos gyvenimo būdą ir 
charakterį. Daugumas anglų ir nežino, kad 
likusioj Europoj (kontinente) tiek daug da
lykų yra daroma skirtingai. O jeigu if žino, 
tai galvoja, kad anie daro keistai ar net klai-

Kal žvelgiame i šiandieninį gyvenimą, 
tai prieš mūsų akis iškyla beformės ma
sės vaizdas. Negalima ne tik kontūrų at
skirti, bet sunku kartais ir pavidalus at
pažinti. Senos ir naujos srovės bei idėjos 
maišosi viena su kita. Žmogaus kūribiš- 
koji bei naikinamoji galia yra vienodai 
aktyvios ir galingos. Iš pirmo žvilgsnio 
yra nelengva pasakyti, kada šiandien žmo
gus stato ir kada griauna.

Mes išgyvename panašius laikus, tokius 
kad žmonija yra jau ne kartą išgyvenusi, 
žlungant įvairioms civilizacijoms. Stovime 
prieš sugriautus meno paminklus ir nus
tebę klausiame, kam visa tai? Panašiai 
savęs klausė Egipto išmintingieji, maty
dami žlungant savo imperiją, o tūkstantį 
metų vėliau ir pagoniškoji Roma sumišusi 
stovėjo prieš graikiškai — romėniškosios 
civilizacijos griuvimo spektaklį. O ar nepa
našius laikus išgyveno Konfucijus kai 
matė grimstant į nežinomybę auksinį Ki
nijos laikotarpį, ir ar ne taip, kaip ir mes 
šiandien, raudojo Jeremias prie Jeruzalės 
griuvėsių?

Visi jie veltui stengėsi atspėti savųjų 
kultūrų žlugimo priežastis ir visi jų klau
sinėjimai buvo beprasmiški. Tuščičs butų 
ir mūsų pastangos atspėti bei nusakyti da
bartinio chaoso įr suirutės priežastis.

Tačiau tai sakydami nenorime tvirtinti, 
kad istorinis vyksmas yra tik aklo likimo 
žaismas ir kad mums visai nereikia rūpin
tis savo ir savo tautos likimu bei jos atei
timi. Priešingai, tuomi norime pabrėžti, 
kad šiais sąmyšių laikais mes turime būti 
ypatingai budrūs. Jei mes lietuviai Šian
dien norime išlikti kaip tautinis vienetas, 
tai privalome būti nepaprastai sąmoningi. 
O sąmoningumas pasako du dalykus: svei
ką nusivokhną ir tvirtą laikyseną princi
piniuose dalykuose.

Nepaneigiant tautinės idėjos reikšmės, 
galima drąsiai tvirtinti, kad tikėjimas yra K 
jei ir ne vienintelis, tai bent pats svarbiau
sias veiksnys kaip paskiro asmens taip ir 
tautos gyvenime. Todėl religinėje plotmė
je mes turime ypač blaiviai galvoti ir tvir
tai laikytis, šitoje srityje mes neprivalome 
leistis į jokius kompromisus.

Prieš septynis šimtus metų lietuvių tau
ta, karaliaus Mindaugo asmenyje, apsis
prendė \lž Kristų. Jis visos savo tautos 
vardu išsižadėjo šėtono ir jo darbų. Lietu
va tapo krikščioniška šalis. Kristaus kry
žiais pasipuošė ne tik mūsų sodybos, bet 
jis taip pat įaugo ir Lietuvos širdin. Mūsų 
tauta tapo ne tik iš vardo, bet ir savo sie
los gelmėse katalikiška. Tokia ii išliko iki 
paskutiniųjų laikų. Mūsų liaudis didesnė
je daugumoje pilaė Dievo įsakymus ir ne
laimių bei priespaudų metais ištikimai 
stovėjo mūsų kryžių šalies sargyboje.

Tačiau iškeldami apskritai lietuvių tau
tos prisirišimą prie Dievo, nenorime tvir
tinti, kad nebuvo išimčių. Kaip tautos, 
taip ir Bažnyčios atžvilgiu turėjome įvai
raus nusistatymo žmonių. Panaši padėtis 
yra ir šiandien. Stebint tremties gyveni
mą lengva pastebėti, kad kai kurie tautie- . 
čiai neturi aiškios linijos bei blaivaus 
sprendimo religinio gyvenimo srityje. Tuo 
metu, kai mūsų priešai jėga rauna kryžių 
iš lietuvio širdies, nevienas tautietis lais
vame pasaulyje žodžiu ar raštu stengiasi 
užslopinti tėvų tikėjimą savo brolių ir sė
siu širdyje. Vietoj kad ginti iš tėVų pavel
dėtą turtą, jie padeda priešui jį išvogti.

Ar šitokią kai kurių mūsų tautiečių 
laikysena galima suderinti su blaiviu lietu
višku galvojimu? Ar sąmoningas lietuvis, 
kuris yra aiškiai apsisprendęs prieš mas
koliškąjį antikristą, gali ramia sąžine ko
voti ir griauti mūsų tautoje tai, kas yra 
katalikiška?

Manau, kad mūsų tauta laimės jai pri
mestą kovą tik tada, kai jos vaikai kovos 
ne tik kalaviju, bet ir Kryžiumi. Nepamir
škime, kad Kristaus Kryžius yra ne tik 
kančios, bet ir pergalės ženklas. Taį paliu
dija ir mūsų tautos istorija. Amžių bėgy
je kryžius yra lietuvio nemažiau išbandy
tas ginklas, kaip ir kalavijas.

F. JUCEVIČIUS

Pamaldos lietuviams evangelikams

tems, bet motinoms, baigia tą skyrelį auto
rius, ir pats atsitikimas kai kam gal bus juo
kingas, kai kam graudus, o kai kam baisus. 
Aišku, kad ta Marytė nebeskaito lietuviško 
laikraščio, nei nebesidomi kas ten Lietuvoje 
įvyko prieš 50 metų ir kaip čia reikėtų pa
sirūpinti šiandieniniu lietuvišku laikraščiu

matė padarydamas saVo nutarimą atimti gitą atsitikimėlį prisiminiau Motinos Die- “laisvuosiuose Vakaruose. Tie dalykai jau puse", 
lietuviams spaudą. Garsusis lietuvių korikas nos išvakarėse. Ir papasakojau jį ne mary- nebe jai.

dingai. Taip, kaip dažnas mūsų pagalvojame 
apie anglus. Kad tai yra tiesa, patvirtina ir 
šitoks faktas. Laike karo anglų kariuomenei 
buvo išleistos instrukcijos, kaip jie turi elgtis 
kontinente. Tarp kitko ten buvo ir maždaug 
šitoks sakinys: „Važiuodami būkite labai 
atsargūs ir laikykitės dešinės. Atsiminkite, 
kad kontinente visi važiuoja klaidinga kelio

Gegužės mėn. 23 d. 10 vai. Londone, 8 
Colllngham Gardens. S. W. 5, Lutheran 
Council of Great Britain rūmuose. Pasie
kiama autobusais 31 ir 74 arba požeminiu 
traukiniu — Earl's Court station. Gegu
žės mėn. 27 d. 8 vai. vakaro Corsham West 
Wells Hostel. Gegužės mėn. 30 d. 1 vai. 
Wolverhamtone, St. ■Mark's Church, Cha
pel Ash.

Kitos pamaldos bus vėliau paskelbtos.
J- L- Kun. A. Heleris

BR. DAUBARAS

MEDINĖ ŠIRDIS
Lingertienė pakėlė vieną, paskui antrą 

narvelį, apžiūrėjo iš visų pusių ir vėl pasta
tė ant sniego, nepasakiusi savo nuomonės.

Vladis jautė, kad jei ši puošnioji pirkėja 
nenupirks, ko gera, teks jam visas zyles par
sinešti, nepelnytus nė vieno cento.

— Poniute, jei matyčiau, kad šios kana
rėlės patenka į blogas rankas, neparduočiau 
nė Šitokia kaina, bet jums abi poreles ati
duodu už penkis litus! Už penkis litus, po
niutei .....

— Su narveliais? — vėl keldama paukš
čius, klūstelėjo Lintgertienė.

— Pažiūrėkite, koks čia darbas! Tai pran 
cūziško stiliaus, užsienietiški narveliai 1 Ši
tokių narvelių nerasite, poniutė, visame Kau 
ne. Tai puošmena salionui!....

— Penki litai su narveliais ir litas už pri
statymą, —r derėjosi pirkėja.

Vladis taip sunkiai atsidūso, jo veidas pri 
sidengė tokia nusiminimo kauke, kad Lint

gertienė nebesiderėdama pridėjo tris litus, 
pasirinkdama du narvelius su keturiom zy
lėm.

Pinigus paėmęs, Vladis skubiai sunešė ne
parduotus paukščius odos krautuvėlę ir 
greit grįžo prie laukiančios Lintgertienės.

Lukšio gatvės gale stovėjo eilė išsirikia
vusių vežikų. Lengvi važeliai buvo pridengti 
odinėmis gūniomis, iki pavažų nukarusiomis 
kūtkailio skiautėmis.

Lintgertienė padavė Vladžiui vizitinę kor
telę, tardama:

— Pagal šį adresą prašau nunešti kanarė
les. Aš paskambinsiu tarnaitei, kuri jas iš 
jūsų paims, — pati patogiai įsisėsdama į ro 
gutes, šūktelėjo vežėjui;

— I „Monikos“ kavinę, prašau....
Vladis šyptelėjo patenkintas, žiūrėdamas 

į vizitinę kortelę, apsidairė ir, perėjęs sker
sai gatvę, užėjo į restoraną.

Po pirmos stiklinaitės degtinės, jis buvo

sugalvojęs grįžti su zylėmis į turgų ir bandy 
ti dar kartą jas parduoti, bet ūmai jis šį pla
ną pakeitė, užgerdamas dar dviem stiklinai
tėm naują sumanymą.

Lintgertienės butan Vladį įleidę tarnaitė 
Julė, jau žinojusi apie ponios pirkinį. Pama
čiusi narveliuose paukščius, Julė, gimusi ir 
augusi kaime, atpažino paukščius ir pirmoji 
užkalbino Vladį:

— Kokios gražios zylės! Kaip jūs jas, 
vargšeels sugaunate?....

— Čia, panelė, ne zylės, čia afrikoniškos 
kanarėlės.... Jos labai mėgsta šilumą, to
kią, kaip jūsų bute. Išgirsite, kaip jos pui
kiai rytais ims čiulbėti....

Julei patiko, kai ją vadindavo panele. Juo 
labiau, kaip šitaip į ją kreipdavosi jauni vy
rai. Nuolat būdama vieniša namuose, prisi- 
žiūrėrjusi savo ponios manierų, į Vladži.. 
mandagų laikymąsi, ji taip pat mandagiai 
paprašė salionan, žinodama, kad šitokį me
tą nė vienas jos darbdavių į namus negrįžta.

— Ačiū, panele.' Iš tikrųjų čia labai puiku 
bus toms kanarėlėms gyventi, — dar vidun 
neįėjęs kalbėjo Vladis, pirma savęs praleis
damas salionan Julę.

— Mano ponia Šias zyl.... kanarėles pir

ko spaudos baliaus loterijai. Jos čia bus tik 
iki baliaus. Bet, ir sugalvok man tokį daly
ką loterijai...... Prašau, ponas, sėskite. Sa
kykite, o kuo tuos paukštelius lėsinti? — 
gilian minkštasuolin sėsdama, paklausė Ju
lė, koją ant kojos užkeldama.

— Viską, panele, jos lesa: sėmenis, bal
tos duonos trupinėlius, sausainius ir saldai
nius.... Ir jums būtų taip nenuobodu, jei 
sau čia tokių paukštelių porelę turėtumėt į 
tokius namus nesigailėčiau ir paskutiniosios 
porelės, kurią dar turiu. Panelei aš tik už 
narvelį paskalyčiau. Pakabintumėte sau prie 
lovelės, o jos ir čiulba nuo pat ryto. Nė ža
dintuvo nereikėtų.... Jūsų, panele, žodelis, 
ir turite paukštelį, — meiliai žiūrėdamas į 
Julės akis, gerinosi zylių pardavėjas.

— Gal .vėliau, po baliaus....
— Ar panele irgi eisite?
— Mes tą šeštadienį turėsime balių Til- 

manso salėje. Ten labai linksma.... šypte
lėjo Julė, pastumdama kristalo peleninę, pa
pirosą užsidegusiam svečiui.

— Taigi, balių sezonas. Jūs, panele, j vie
ną, o jūsų ponia į kitą balių ruošiatės Tur
tinga ir graži jūsų ponia, todėl ir nesibijo 
laikyti tokią gražią padėjėją, — meilinosi

Vladis, akimis apžvelgdamas puošnaus kam 
bario apstatymą.

Erdvioje, baltomis plytelėmis išklotoje vir 
tuvėje, Julės pavaišintas Vladis, po pusva
landžio žinojo jau, kurią valandą šeštadienį 
fu ės ponai išeisią į spaudos 'balių, kada ji 
pati grįšianti iš Tilmanso salės, kiek ji gau
nanti algos, kur dirba ponios vyras ir daug 
kitokių smulkmenų. Apie save jis taip pat 
papasakojo, nesigailėdamas graudžių užuo
jautą merginos širdyje iššaukiančių vaizdų 
iš savo našlaitiškos ir sunkios jaunystės da
lios. Jis elgiasi taip pavyzdingai mandagiai, 
korektiškai, o atsisveikindamas siektelėjo 
net bučiouti Julės rankos, tik ši, kažkaip ne
vykusiai ištraukusi visa nukaitusi, akis nu
leisdama, pasakė:

— Ak, ponas, ką jūs, nereikia....
Lauke jau gęso trumpa žiemos diena. VIa 

dis paėjėjo iki Nemuno ir tuoj pat grįžo ki
ta gatvės puse, atidžiai prieblandoje apžvelg 
damas Lintgertų buto duris, langus ir Žemą 
lentų tvorą.

— .Dvi dienos, — tarė jis pats sau ir links 
mai švilpaudaams „O dona Clara“, įsuko 
Laisvės Alėjon. (b. d.)
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LONDONAS

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
Šiais metais Birželio įvykių minėjimą 

ruošia DBLS Centro Valdyba, birželio 
mėn. 19 d., Lietuvių Namuose, 43, Holland 
Park, W. 11. Minėjimo programa ir tikslus 
laikas bus paskelbta vėliau.

ALBERT HALL LIETUVIUI ĮTEIKĖ 
DIPLOMĄ

Gegužės mėn. 14 d. Londono Universi
teto iškilmingame diplomų įteikimo akte, 
Albert Hall, lietuviui V. Fidleriui buvo 
įteiktas „Bachelor of Science” diplomas, 
cUm laudum.

Karui pasibaigus, Fidleris patenka Dani
jon, Kopenhagon, kur per nuostabiai trum 
pą laiką išmoksta danų kalbos, įstoja da
nų prekybos mokyklon. Po dviejų metų 
baigia ją pirmuoju. Remiamas sunkiai dir
bančiųjų tėvų ir Balto, Fidleris tęsia moks 
lą danų gimnazijoj, bet, sąlygoms pasun
kėjus, 1948 m. atvyksta kaip EVW Angli- 
jon ir gauna darbo Oldhame, tekstilės fab
rike. Po trijų metų, gavęs atleidimą nuo 
darbo prievolės, apsigyvena Nottinkhame 
ir įstoja į Technikos mokyklą external stu 
dentu, Londono Universiteto fizikos kur- 
san. Nors šiuo metu jau galėdamas gauti 
pelningesnį darbą, Fidleris tęsia toliau 
studijas, norėdamas įsigyti geologijos dak
taro laipsnį.

Ryžtingam ir jaunam lietuviui linkime 
sėkmingai pasiekti užsibrėžto tikslo.

STEIGS STOKE ON-XKENT DBLS 
SKYRIŲ

Šį šeštadienį, 6 vai. vakare Ineyd Arms 
Hotel patalpose, Stoke-on-Trent, šaukiamas 
apylinkėje gyvenančių lietuvių steigiama- 

«. sis susirinkimas, DBLS skyriui įsteigti.
Ta proga iniciatoriai yra pakvietę atvyk

ti DBLS pirmininką M. Bajorįną ir Centro 
Valdybos vicepirmininką kun. A. KazlauS-

Sekmadienį, gegužės 23 d., bus laikomos 
pirmos šioje apylinkėje lietuviams pamal
dos Sacrafed HeMrt bažnyčioje, Station Rd.

Visi 'lietuviai nors jie ir nenorėtų būti 
Sąjungos nariais, maloniai kviečiami tą 
dieną atvykti į susirinkimą ir pamaldas,

ŠĮ KARTĄ ATEIKIME
Šį šeštadienį, gegužės 22 d., 7.30 Vai, va

karo visus londoniečius ir apylinkių lietu
vius kviečiame dalyvauti jaukiame Lietu
vių Namuose, 43, Holland Park. W. 11

BALIUJE,
kurio visas pelnas skiriamas Vasario 18 
Gimnazijai paremti. Įėjimas — laišva au
ka. Gros geras orkestras. Bufetas. Atskiri 
staliukai.

DBLS IŽDO PRANEŠIMAS
Aukos DBLS-gai E. L, leidimo skoloms

padengti, užpajamuotos
10. 4. 54. ligi 9.

laikotarpj
5. 1954.

' nuo
Corby sk. kasa £ 3. 0. 0
kun. dr. Gronis 1. 0. 0
V. Saročka 1. 0. 0.
K. Matulionis 16. 0
j. žemaitis 10. 0
P. JflriušaitiS iOi 0
A. Gaidelis io. o
J. Jonkaitis 8. 0

Viso £ 8. 4. 0
Atkeliama £412. 7. 3
Viso surinkta £420.11. 3

. Nors šis vajus jau ilgai tęsiasi, bet jo 
tikslas — surinkti £867 DBLS skoloms 
išlyginti — dar net neįpusėtas. Svarbiausia 
šios nepatenkinamos padėties priežastis 
yra ta, kad didelė DBLS skyrių dalis dar 
nėra ligi šiol prie šio vajaus prisidėję.

DBLS nariai ir skyrių valdybos yra kvie 
čiami atkreipti rimtą dėmesį į gyvybinį 
mūsų organizacijos reikalą ir ilgiau jo ne
atidėlioti, nes vajaus begalinis vilkinimas 
niekam naudos neatneša, ir daro žalą mū
sų organizacijai.

Ypatingai turėtų susirūpinti nariai sky
rių, kurie dar prie šio vajaus neprisidėjo: 
Birmingham (50 narių), Bradford (90 na- 

į rių, gauta tik £10 iš skyriaus kasos), Ca
nnock (12 narių) Derby (50), Fort William 
(6), Gt. Horton (15), Huddersfield (20), 

I Keighley (20), Leamington (24), Lincoln 
; (5), Littleborough (11), London I (30),

Manchester (60 narių, gauta £10 iš sky
riaus kasos), Rochdale (33), Sheffield (14 
narių, naujas skyrius, įsisteigęs 1. 1. 1954), 
Stonehouse (15), Vytis, Coventry (16).

Narių skaičius paimtas iš DBLS suvažia
vimui patiektų davinių.

Kaip matome, apie 470 narių — beveik 
pusė visų DBLS narių, savo organizacijos 
dar nėra parėmę. Todėl visi geros valios 
DBLS nariai dar kartą kviečiami talkon, 
kad DBLS-ga mūsų bendromis jėgomis 
būtų ištempta iš skolų balos į lygų ir gerą 
kelią.

Šioms pastangoms pavyzdį reikėtų imti 
iš šių aukas prisiuntusių skyrių:

, Silsden seniūnija, 4 nariai — £7.5.0. 
? Wolwerhampton sk., 35 nariai — £35.0.0. 

Bukston seniūnija, 7 nariai — £5.15.0. 
Buckminster sk., 14 narių — £10.1.0.

* DBLS vadovybė laukia narių pastangų 
rezultatų, nes DBLS likimas yra jos narių 
rankose.

S. Nenortas, DBLS Iždininkas
PAGERBĖ ŠOKĖJUS

Pereitą šeštadienį, gegužės 15 d., Londo
no Liet. Soc. Klubo V-ba suruošė Londo
no tautinių šokių grupei pagerbimo vaka
rą. Kaip jau buvome rašę, tautinių šokių 
grupė visą savaitę viešėjo Airijos sostinė
je, Dubline, kur drauge su daugelio kitų 
tautybių, dalyvavo dainos ir šokių festiva
lyje. Pobūvį atidarė P. Mašalaitis, pasvei
kinęs šokėjus sėkmingai garsinusius Lietu 
vos vardą krašte, kur apie lietuvius ir Lie
tuvą labai mažai težinoma. DBLS-gos Cen 
tro Valdybos vice-pirmininkas kun. Kaz
lauskas sveikino šokėjus ir jiems dėkojo, 

i įteikdamas Centro Valdybos dovaną. Gru- 
' pės vadovas J. Alkimavičius papasakojo, 
i; kaip jiems sekėsi atstovauti lietuvius, kitų 
į tautų tarpe, kokius parsivežę įspūdžius iš 
j Airijos.

Šokėjai, atsidėkodami už jiems skirtą 
> 'dėmesį, meniškai pašoko tuos šokius, ku- 
I riuos jie šoko Dubline. Susirinkę svečiai 

jaukiai ir nuotaikingai praleido likusią po
būvio dalį. A.

BIRMINGHAMAS
š. m. birželio mėn. 12 d. Birminghamo 

Baltų Komitetas ruošia tragiškų baltų tau
toms Įvykių minėjimą.

Tiksli data ir vieta bus paskelbta vėliau. 
Visus vietos Ir aplinkinių kaimų ir miestų 
lietuvius kviečiame kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti ir tuo prisidėti prie musų tau
toms skaudžių dienų išpopuliarinimo ang
lų visuomenės tarpe.

B. B. K. LIETUVIŲ SEKCIJA,

NOTTTNGHAMAS
ŠKOTIJOS LIETUVIŲ KONCERTAS
Škotijos lietuvių Bėllshill šv. Cecilijos 

choras Sekminių išvakarėse atvyksta į 
Nottinghamą Su įspūdingomis ii- gražiomis 
dainomis.

Koncertas įvyksta Sycamore School (Sy
camore Rd.) salėje, birželio 5 d. Pradžiai 
punktualiai 17 vai. (Iš miesto centro va
žiuoti autobusu Nr. 31 iki Sycamore Rd.)

Viši Nottinghamo ir apylinkės lietuviai 
kviečiami skaitlingiausiai dalyvauti.

APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
DBLS Nottinghamo Apygardos suvažia

vimas, įvykęs š. m. gegužės 15 d., išklausė 
apygardos pirmininko Kudlos ir skyrių at
stovų pranešimo ir apsvarstė planą atei
nančių metų veiklai. Nottinghamo apygar
dai šiuo metu priklauso 6 skyriai. Visi sky
riai turi veiklias valdybas, nariai tarpusa
vyje gražiai sugyvena, todėl ir veiklos re
zultatais apygarda tikrai gali pasididžiuoti.

Švietimo srityje daugiausia nuveikęs 
Corby skyrius, pirmininkaujamas Kuka- 
nausko. Corbio skyrius netik išlaiko savo 
šeštadienio mokyklą, bet taip pat šelpia 
Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje, Artimoje 
ateityje, kai tik bus surasta mokytoja, 
šeštadienio mokykla pradės veikti įr Not- 
tinghame, kur yra apie 30 vaikų. Gegužės 
29 d. Nottinghame atidaromas lietuvių klu 
bas, kur nottinghamieČiai galės Kultūrin
gai praleisti laiką.

Buckminsterio skyrius (pirm. Deveikis) 
turi tik 14 narių bet visi nariai labai tvar
kingai atlieka pinigines prievoles. Skyriu
je gaunama daug lietuviškos spaudos, o 
narių tarpe jaučiamas gražus Solidarumas. 
Mansfieldo skyriui, kaip ir pats vietovės 
vardas nusako, priklauso vien tik vyrai, 
kurių iš viso 21. Apylinkėje nėra nė vienos 
lietuvaitės. Todėl į Joninių vakarą, kurį 
apygardos suvažiavimas nutarė suruošti 
Šiais metais, paparčio žiedui rasti bus kvie 
čišnioš lietuvaitės’ ne tik iš višOS Anglijos, 
bet ir iš Škotijos. Kiek vėliau Nottirtghė- 
me numatomą suruošti didižulj lietuvių 
sąskrydį, kokio dar nėra buvę D. Britani
joje.

Naujos apygardos Valdybon išrinkti: 
kUdlfi, Deveikis, Nedzėlskis, Galbuogis ir 
Matulaitis. ReV. .Komisijom Karalius, Mi
kalauskas įr Kukanaųskaš. ,

Suvažiavimą Centro Valdybos Vardu s.Vėi 
kino iš Londono atvykęs J. Vilčinskas, ku
ris augštai įvertinęs apygardos gražią veik 
lą papasakojo, kas yra daroma S-gos Cen 
tre. Kalbėdamas apie Tautos Fondą, 
J. Vilčinskas pažymėjo, kad Fondo surink
tieji pinigai naudojami netik Lietuvos lai
svinimo veiklai finansuoti, bet taip pat 
stambios sumos .yrą skiriamos lietuvišku
mo išlaikymui. D. Britanijoje ruošiamoms 
vasaros jaunimo stovykloms T. Fondas kas 
met skiria žymias subsidijas, tuo būdu įga 
liną ir skaitlingesnių šeimų vaikams daly
vauti tose stovyklose.

BRADFORD AS
LAIMINGOS KELIONĖS

♦ Bradfordo lietuvių bendruomenė, kuri 
anksčiau garsėjo savo veiklumu ir gyvy
biškumu, kiekvieną mėnesį silpnėja, kai 
vis nauji jos nariai likviduoja savo namų 
ūkį ir keliauja toliau laimės jieškoti.

Gegužės 14 d. Bradfordą paliko Vlkt. Ja 
nulevlčius su žmona ir dviem vaikais ir 
per Londoną iškeliavo į Kanadą. P. Janu- 
levičiai čia buvo gražiai įsikūrę — turėjo 
nemažus namus, leido abu vaikus mokytis 
(duktė Nijolė lankė mergaičių gimnazija), 
patys visą laiką dirbdami tekstilės fabri
ke. Savo gyvenimą Anglijoje V. Janulevi- 
čius pradėjo tada gausioje Tadcasterio vy
rų stovykloje, kur pasirodė esąs didelis 
dainos ir giesmės mėgėjas: pačioje pabai- 
koje, nesant kam vadovauti vyrų choreliui, 
pats jam dirigavo. Atvykęs į Bradfordą, 
kad savo šeimai sudarytų geresnes gyveni
mo sąlygas, įsigijo gražius namus ir tuo
jau įsijungė į kultūrinę veiklą. Nuošir
džiausiai dirbo vietos lietuvių bažnytinia
me komitete, kuriame pamečiui ėjo kolek
toriaus, iždininko ir pirmininko pareigas. 
Jautrus buvo ir Lietuvių Mokyklos reika
lams: kelis metus buvo tėvų komiteto na
riu, sielojosi vaikų lietuvišku auklėjimu, 
mielai prisidėdavo prie dainos ir giesmės.

Reikia palinkėti, kad ir Kanadoje p. Ja- 
nulevičių šeima įsijunktų į tautinį ir kul
tūrini darbą, o kartu, kad susidarytų įma
nomos gyvenimo sąlygos.

♦ Gegužės 15 d. Stella Maris klube Great 
Horton skyriaus valdyba surengė išleistu
ves savo valdybos iždininkei p. K. Kanau- 
kienei ir nariams p. Napoleonui ir Aldonai 
Martinkams, kurie už. savaitės išvyksta į 
JAV.

Išleistuvėse dalyvavo apie 20 bendradar
bių ir bičiulių, kurie savo atsisveikinimo 
kalbose prisiminė išvykstančiųjų draugiš
kumą, talką lietuviškame darbe ir palin
kėjo gero vėjo.

K. Kanaukienė, vos apsigyvenus Brad- 
forde, nepaisydama neįprastų darbo sąly
gų, tuojau jungėsi į lietuvių veiklą. Jau 
1947 m. ji buvo išrinkta į lietuvių katali
kų parap. bendruomenės centrinį komite
tą, kuriame dirbo nuoširdžiai ir giedriai 
nusiteikusi. Kai Bradforde kūrėsi DBLS 
G. Hortono skyrius, ji tuojau ir ten prita
po, eidama įvairias pareigas valdyboje. 
Kur reikėjo talkos — ar šaukiant susirin
kimą, ar rengiant minėjimą, ar arbatėlę, 
—• ji visuomet buvo pirmoji, visuomet ak
tyvi, giedra.

Inž. N. Martinka Bradforde dirbo savo 
specialybėje įr turėjo pasitikėjimą savo 
bendradarbių anglų ir lietuvių tarpe. Stip
ria valia studijomis ir atkakliomis pastan
gomis pasiekęs nekiekvienam svetimtau
čiui prieinamų gyvenimo sąlygų, liko išti-

GIMNA
ABITURIJENTŲ ATSISVEIKINIMAS SU 

GIMNAZIJA
Ablturijentų Dįkšaičio kalba diplomu ga
vimo iškilmėse
Didžiai gerbiami pone Direktoriau, po

nai Mokytojai ir Svečiai, mieli mokslo 
Draugai!

Atsisveikinimas su gimnazija kiekvie
nam moksleiviui svarbus ir įspūdingas mo 
mentas. kuris sujaudina net iki sielos gel
mių. Juo įspūdingesnis tas atsisveikinimas 
mums Šiandien, kai esame ’ išgyvenę čia 
ypatingas sąlygas.

Mūsų tremtinių padėtis iš viso nėra len
gva, taip pat ir lietuviškų švietimo įstaigų. 
Kiek sunkumų ir kliūčių reikia nugalėti, 
norint išlaikyti lietuvišką mokyklą trem
tyje, aiškiai matome pažvelgę į netolimą 
Vasario 16 Gimnazijos praeiti. Yra buvę 
tokių momentų, kada Gimnazijos išlikimas 
rodėsi nebeįmanomas, tačiau mūsų lietu
viškosios bendruomenės. Gimnazijos vado
vybės ir mokytojų pasišventimo dėka, ši 
brangi švietimo įstaiga perėjo visas kri
zes ir išsilaikė iki šios dienos, o tikime — 
laikysis ir tūliatt. _ J

Lietuviškoji bendruomenė laisvajame pa 
šaulyje gerai suprato Ir įvertino vieninte
lės lietuviškos gimnazijos reikšmę ir rtesi- 
«o aukoti savo sunkiai uždirbtų pini- 

mnazijai išlaikyti ir kuo geriau moks
leiviams aprūpinti. Laisvojo pasaulio lietu
viai tikisi, kad jų pastangos nebus veltui, 
kad ši Gimnazija išaugins tikrus lietuvius 
inteligentus, kurie stos į kovotojų eiles už 
šviesią įr laisvą Lietuvos ateitį.

Mes didžiuojamės, galėję1 baigti šią Gim
naziją. Ateityje stengsime* savo gyvenimu 
h-, darbais neapvilti Lietuvių Bendruome
nės ir Gimnazijos vadovybės bei mokytojų 
į mus sudėtų vilčių. Mūsų tautos didieji vy
rai teesie mums pavyzdžiu. Ne žodžiai, bet 
mūsų darbai, pašvęsti lietuvių tautai, te
gu būva mūsų atsidėkojimas Lietuvių Ben 
druorrienei Ir Vasario 16 Gimnazijai už 
mums suteiktą galimybę baigti šią švieti
mo įstaigą, kuri įgalina mus toliau eiti 
augštuosius mokslus.

Nuoširdžiai taip pat dėkojame kiekvie
nas už nenuilstamą pagalbą brangiems mū
sų Globėjams. Rėmėjų Būreliams, Ameri
koje: Kasparas Dikšaitis ■—'Chicagos Lie
tuvių Biržėnų Klūbui per poną Petrą Bru
žą (R. B. Nr. 16); Povilas Kazirskis— po
nui Juozui KlevaiČiui, kuris tyliai vienas 
atstojo visą Būrelį Nr. 15; Liudas Venclo
vas — Rėmėjų Būreliui Nr. 51 per to Bū
relio Vadovą, poną Praną Pauliukonį.

Dar kartą širdingas ačiū brangiems mū
sų mokytojams, Gimnazijos vadovybei, ge
riesiems mūsų globėjams Amerikoje, rūpes
tingai mūsų Bendroumenei už suteiktą 
mums mokslą ir visokeriopą paramą.

Lietuviška dvasia, kurią mums įskiepijo 
Vasario 16 Gimnazija, mumyse neišdils ir 
lydės kiekvieną mūsų žingsnį ateityje.

DIREKTORIAUS ŽODIS
ABITURUENTAMS

Didžiausias mūsų dėmesys šiandien į jus 
nukreiptas, mūsų išleidžiamieji abiturijen- 
tai, nes šios Gimnazijos svarbiausias užda
vinys ir yra paruošti besimokantį šia jau
nimą vadinamai abitūrai.

Deja, nedaug jūsų teišleidžiam: tik tris 
iš viso. Bet tai jufiis ir mums, pasiliekan
tiems, ypač mokytojams, juo SVftrbiau. Į 
didelį būrį nukreiptos akys mažiau tepa
mato. Jūs būsite mažas būrelis, jus visur 
ir visada matys daugelio akys, o ypatingai 
mūsų tautiečių, kurie tikėjos ir laukė iš 
jūsų gerų žmonių ir gerų Tautos sūnų. Dar 
labiau to tikėjos ir laukė jūsų mokytojai 
ir auklėtojai. Nepadejuokit, kad buvo jums 
griežti ir kieti moksle ir kasdieniniam gy
venime. Ne blogo norėdami taip darė, o 
tik gero ir gero ne vien tik jums, bet Tau
tai ir Tėvynei, kuri laukia ir lauks iš jū
sų apčiuopiamų darbų.

Šitokią dieną įprasta būva pasakyti, kad 
išeinat i platų gyvenimą, kuriame jau.pa
tiems reikės susivokti, kaip elgtis ir gyven
ti. Bet tai jau perdėti būtų žodžiai. Jūs visi 
trys išeinate dar į kitą mokyklą — į uni
versitetą. Ten, teisybė, jūs turėsite daugiau 
savarankiškumo, daugiau vadinamos lais
vės. Bet ir pajusit, kad ta laisvė netokia 
jau miela. Ten drauge pajusit ir didesnes 
pareigas, gulinčias ant jūsų pečių ir širdies.

Daugelis sako, kad ten pasigendama kaip 
tik šios mokyklos, kur esančios buvusios

DĖMESIO!
Manchesterio Scenos Mėgėjai 

š. m. birželio mėn. 5 d., Blackley 
Instituto salėje rengia didelį ir 
įdomų vakarą.

Programoje: Vyt. Alanto 3-jų 
veiksmų komedija

BUHALTERIJOS KLAIDA
Po vaidinimo šokiai. Gros pui

kus orkestras. Veiks turtingas bu
fetas. *

Pradžia 5.30 vai. p. p.
KVIEČIAME VISUS

ATSILANKYTI

kimas savo gimtam kraštui ir tradicijoms.
Jo žmona p. Aldona, lankydama Kole

džą, taipgi pasiekė gražių rezultatų: stu
dentų surengtame konkurse, kuriame daly 
vavo atsakingų žmonių iš Londono ir Brad 
fordo įstaigų, su savo pačios sudaryto pla
no suknele laimėjo pirmąją premiją ir 25 
svarų dovaną. Šis jos laimėjimas Bradfor
do ir Yorkshire^ anglams priminė paverg
tą Lietuvą ir gabius tremtinius lietuvius, 
prisiglaudusius šiame tekstilės pramonės 
mieste, kai net keli anglų dienraščiai rašė 
apie jos laimėjimus.

Gero vėjo keliaujant į Ameriką, nesen
kamos energijos ir veiklos naujame pasau
lyje įr Ugi pasimatymo... laisvoje Lietuvo
je. žiogas

ZIJOJE
maloniausios dienos. Kodėl taip, jūs netru
kus patys pamatysit, jeigu jums teks per
gyventi tokius jausmus. Tačiau viena aišku 
— kad prabėgęs gyvenimas niekam nebe
grįžta. Ir šiandien tas teigimas jums gal 
turėtų būti labai svarbus. Praeitis dauge
liui mums gali būti kaip gražus sapnas ar 
kaip Šiurpus košmaras, kaikam pamokan
tis, kaikam tik širdį'užduodantis. Tuo tar
pu jums praeitis aiškiai tiek gali sverti, ką 
busite išsinešę iš jos savo mokslui, savo iš
silavinimui, kuris turės patarnauti jums 
būsimam jūsų gyvenime, o ypač netolima
me. kada eisite paskutinį mokslo etapą — 
universitete.

Sakau — paskutinį. Gal nevisai ir taip. 
Ir pabaigę augštąją mokyklą dar nebūsite 
išėję visų mokslų. Prieš akis dar bus kieta 
gyvenimo mokykla, kurioje nebeturėsite 
jau tokio vadovo, kaip iki tol — gimnazi
joje ir universitete. Gal kiekviename žings
nyje patys save apspręsite.

O to mokslo, gal geriau pasakius, pažini
mo — niekad nebus gana. Tas troškulys 
lydi žmogų per visus amžius nuo pat Ado
mo ir Jievos. Jūs visi trys, kaip mes žino
me, turite pakankamai gabumų ir noro mo
kytis ir pažinti. Tikėsimės, tokie ir liksite. 
Iš visos širdies linkėsime jums ko geriau
sių pasisekimų visose mokslų ir gyvenimo 
srityse, kur tik jūsų širdis ir valia kilniais 
tikslais jus ves.

Norėčiau dar stabtelėti prie vieno žo
džio — Tėvynės.

Kartais kas išsiažda jos. Tikėsimės, kad 
jūs tos pagundos neturėsite. Žmogui būdin
ga turėti tėvynę, kaip ir namus, pastogę, 
po kuria priglaudžia savo galvą. Žmogus be 
tėvynės — amžinas našlaitis, arba jis būtų 
be sielos ir širdies. Tiktai kas tada iš žmo
gaus?

Šiandien matom, koks chaosas pasidaręs 
didelėje dalyje žemės rutulio, kai įsigalė
jo ten viena pasaulėžiūra, materiją pasta
čiusi augščiau už dvasią arba dvasią visai 
paneigusi. Tautų ir valstybių jėgai nukry
pus į kraštutinį materializmą, valdžiose at
sistoja gaivalai be sielos ir širdies. Dėl to 
šiandien daug tautų ir milionai žmonių 
kenčia, daugelis netekę net savo tėviškės 
ir pastogės.

Tikėsimės, kad jūs, brangūs mūsų išlei
džiamieji, pasiskirsite tokias pasaulėžiū- 
ras, kurios žmogų palieka Dievo žmogum, 
o ne paverčia robotu, ir pasirinksite tokį 
savo veiklos kelią, kuris veda tautas į dar
nų sugyvenimą. Žmoniškumą ir laimę.

Tokį kelią pasirinkę, jūs jausite, kad ir 
Tėvynė jus nuolat šaukia, kad be gimtosios 
tėvų žemės, jūsų širdis negalės būti visai 
patenkinta. O jūs dar būsite ir skolingi 
Tėvynei per savo tautiečius, kurie iš sun
kaus savo darbo išlaiko šią švietimo įstai
gą

Motinos Dienos ir Spaudos laisvės 
atkavimo minėjimas

Gegužės 9 d. Vasario 16 Gimnazijoje tin
kamai buvo paminėta Motinos Diena ir 
Spaudos laisvės atgavimas. Minėjime daly 
vavo visi mokiniai, mokytojai ir atvykęs 
Sielovados Tvarkytojas. Tėv. A. Bernato
nis.

Gimnazijos direktorius, p. A. Giedraitis, 
atidaręs minėjimą, perdavė žodį gimnazijos 
moytojui A. Venclauskui, kuris išsamia ir 
turininga paskaita nušvietė lietuvių spau
dos kryžiaus kelius ir jos atgavimą, šiltais 
žodžiais buvo prisiminta lietuvė motina.

SKAUČIŲ „KELIONĖ PER LIETUVĄ“
Gegužės 9 d. iškilmingai buvo užbaigtas 

duotas uždavinys aprašyti „Kelionę per 
Lietuvą“. Uždavinys skaučių buvo labai 
gražiai ir darbščiai atliktas. Jis buvo at
liekamas grupėmis, kartu išdiskutuojant 
pasiimtą šalutinę temą bendros temos rė
muose.

Sueigoje paskaitė savo rašinių ištraukas: 
Raišytė apie „Čiurlionies 'galerijos lanky
mą Kaune“ ir Kazirskytė — „Palangoje 
sekmadienį“".

MOKINIŲ GRUPĖ DALYVAUS 
STUTTGARTO TAUTŲ ŠVENTĖJE

Gegužės 15-16 d.d. ruošiamoje tarptauti
nėje „tautinių rūbų" šventėje dalyvaus Va
sario 16 Gimnazijos šokėjų grupė tautiniais 
rūbais, 8 mergaitės, 4 berniukai ir 1 muzi
kantas. Ji dalyvaus, kartu su Stuttgarto 
lietuviais, visų dalyvaujančių tautų (olan
dų, italų, prancūzų, šveicarų ir kt.) eiseno
je. Šokėjų grupė įtraukta ir meninėje pro
gramoje su pasirodymais šeštadienį įr sek
madienį.

Stuttgarto spaudai V.K.V. paruošė vokie 
čių kalba ponios A. Grinienės straipsnį 
apie lietuvių tautinius drabužius ir tauti
nius šokius.

AUKOS GIMNAZIJOS NAMAMS
Kolumbijos lietuviai, šį kartą Medellino 

lietuvių kolonija, Lietuvos konsulo Dr. S. 
Siručio atsilankymo proga, surinko Gim
nazijos Namams 190 pezų aukų. Šią sumą 
ponui Konsului įteikė Medellino lietuvių 
vardu p. VI. Pacevičius, kuris jas persiun
tė ŪS doleriais Krašto Valdybai. 73 US 
dol. čekiu.

Kun. kanauninkas F. Kapočius, Queen 
of Apostles Rectory, pervedė Vokietijos 
Krašto Valdybai 449,65 dol. čekiu Tėvo 
Alf. Bernatonio prašymu ir rūpesčiu įvai
rių aukotojų sudėtas Gimn. Namams aukas.

VOKIETIJOS PRIVAČIŲ MOKYKLŲ 
KONFERENCIJA

Vokiečių privaitnių mokyklų sąjungos 
skyrius: „Benrojo lavinimo mokyklos" sa
vo metiniam suvažiavimui svečiais pakvie
tė ir Vokietijos Krašto Valdybos Atstovus.

Gegužės 7-9 d.d. Kasselyje įvykusioje 
konferencijoje dalyvavo Krašto Valdybos 
atstovas A. Makarskas ir Vasario 16 Gim
nazijos atstovas, vyr. mok. S. Antanaitis.

Konferencijoje dalyvavo keliasdešimt vi
sos Vokietijos kraštų, jų tarpe ir Berlyno, 
privačių mokyklų atstovų, daugiausia hu
manistinių ir realistinių gimnazijų direk
toriai ir šiaip labai senų ir garsių mokykli
nių institucijų, su internatais ir be jų, at
stovai. Konferencijai vadovavo prof. Oden
wald iš Heidelbergo ir sąjungos sindikas 
Dr. Tenhof iš Konstanzos.

ABN MEMORANDUMAS ŽENEVOS 
KONFERENCIJOS PROGA

Ukrainiečių laikraštis „Kelias į Pergalę“, 
išeinąs Miunchene, praneša, kad ABN 
(Antibolševikinių Tautų Bloko) Centrinis 
Komitetas pasiuntė Ženevos konferencijos 
proga JAV užsienių reikalų ministeriui J. 
F. Dulles ir Anglijos užs. reik. min. A. 
Edenui memorandumus. Memorandumuo
se nurodoma, kad bolševikai dar niekad 
nesitraukė ir nesitrauks, kur jie yra oku
pavę ką. Taip pat pareiškiamas solidaru
mas Azijos kovojančioms tautoms — Pie
tų Korėjai, Indokinijai, nacionalistinei 
Kinijai — prieš bolševizmą už pavergtų 
tautų laisvę. Džiaugiamasi kieta min. J. F. 
Dulles laikysena bolševikų atžvilgiu.

Memorandumą pasirašė: J. Stetzko, pir- 
min., gen-pulk. F. Farkaš, vice-pirm.. J. 
Gytis, Antibolševikinių Tautų Bloko tary
bos gen. sekretorius ir LD pirm. N. Naka- 
šidzė, ABN. CK. gen. sekretorius ir kiti.

Motinos Dienos minėjimas Menuningene
Memmingeno Vargo mokykla iškilmin- 

kai paminėjo Motinos dieną. Mokyklos ve
dėja paruošė plačią programą ir pasakė 
atitinkamą kalbą. Vaikučiai padeklamavo 
daug gražių eilėraščių, paskambino pia
ninu ir padainavo lietuviškų dainelių. Mo 
tinas Vargo mokyklos vedėja apdovanojo 
kukliomis tulpėmis.
DIEPHOLZAS

Gegužės 2 dieną Diepholzo Lietuvių Ben
druomenė susirinko pagerbti Motinas. Vai 
dybos p-kas J. čaplinskas papasakojo apie 
motinos meilę vaikams, lietuvės motinos 
įneštą dalį į egzistencinę tautos kovą ir 
jos dabartinį didžiulį uždavinį išsaugoti 
nenutautusius vaikus Neprikl. Lietuvai. 
Vargo Mokyklos mokytoja A. Gasnerienė 
jautriu laišku nuvedė i Lietuvoje belau
kiančias ir kenčiančias motinas. Tos pat 
mokyklos vaikai atliko kuklią, bet gana 
gražią programėlę. Minėjimo pabaigoje su 
sirinkusios mamytės buvo apdovanotos gė
lių puokštelėmis.

A. S.
MOTINOS DIENA HANAU

Gegužės mėn. 2 d. Hanau buvo suruoštas 
Motinos Dienos minėjimas. Minėjimas pra
sidėjo pamaldomis, kurias atlaikė kun. Poi 
manskis. 15 vai. YMCA'os patalpose susi
rinko gražus būrys motinų, vyrų ir jauni
mo. Minėjimą pravedė ir atidarymo žodį 
tarė Hanau Apylinkės Valdybos Pirminin
kas A. Survila, kuris Krašto Valdybos ir 
Apylinkės Valdybos vardu šiltais Žodžiais 
pasveikino susirinkusias motinas, linkėda
mas visoms daug sveikatos, gražaus am
žiaus ir šviesios ateities.

Turiningą motinai skirtą paskaitą skaitė 
kun. Poimanskis. Paskaita susirinkusiems 
padarė gilų įspūdį ir nevienai motinai iš
spaudė iš akių ašarą.

Pabaigoje vargo mokyklos mokiniai gra
žiais eilėraščiais" pasveikino motinas, o 
šalpos Komisija senesnio amžiaus motinas 
apdovanojo kukliomis dovanėlėmis.♦ • *

Gegužės 12 dieną buvo susirinkusi 
Baltų Taryba. Numatoma išklausyti min. 
R. Liepinio pranešimo iš Londono ir min. 
K. Selterio — apie Ženevos konferencijos

Bonnoje miesto teatre ruošiamas iškil
mingas deportacijų iš Pabaltijo kraštų mi
nėjimas, kuriame dalyvaus Pabaltijo vals
tybių ir Vak. Vokietijos vyriausybės bei 
visuomenės atstovai. Taip pat numatoma 
suruošti spaudos konferenciją, nušvie
čiant dabartinę padėtį okupuotuose Pabal
tijo kraštuose ir apeliuojant į laisvojo pa
saulio sąžinę, kad jiems padarytoji Sovie
tų skriauda būtų atitaisyta.

BELGDA
Vyrai, ateina atostogos, poilsio laikas, 

po ilgo darbo — atsipūtimo dienos. Ta pro 
ga kiekvienas gausite žymesnes pinigų su
mas. Jie skiriami ne (,ant lašiukų ar var
lės ašarų“, bet kad pailsėjus atostogaujant.

Linkėtina, kad iš anksto numatytumėte 
laįką nuvažiuoti pajūrin pamarkinti išvar
gintą ir suraižytą anglimis kūną sūriame 
jūros vandeny ar tai Ostendėje ar tai 
Blankenberge ar kitur, kur ruošiamos an
gliakasiams atostogos.

Kelionės Prancūzijon ar Vokietijon, ar 
kur kitur palyginus nelabai daug kainuo
ja. Įvairios organizacijos ruošia bendras 
ekskursijas. Tokios sveikatą taisančios iš
vykos nei brangios nei painios su doku
mentais. Kodėl tad tokiomis progomis ne
pasinaudoti?

Vyrai, nesutirpdinkite atostogų pinigus, 
pirkdami „vandenėlį“, kuris svaigina. Ži
noma, be joneapseisi per atostogas, bet va, 
tragedija, kad jo bangose prašvilpiama ir 
atostogos ir jų pinigai, o po atostogų vėl 
suodinos dienos kasyklše.

Krašto valdybos iniciatyva, daugeliui lie 
tuvių pritariant, Šią vasarą numatomas 
Belgijos įr Olandijos lietuvių susiartinimo 
sąskrydis. Ta proga bus paminėti Tautžu- 
dystės įvykiai, aptarti lietuviškieji reika
lai, abiejų kraštų lietuvių užmegzti arti
mesni santykiai. Suvažiavimas numato
mas liepos mėn. Limburge, prie Eisdeno. 
Lietuviai įš Volonijos galėtų atvykti trau
kiniu, o liežlečiai, — jei susiorganizuos, 
autokaru. Smulkiau bus pranešta per 
„Gš“.

Motinos Diena Lieže buvo paminėta ge
gužės 2 d. Tos apylinkės kultūrinis ir lie
tuviškasis gyvenimas susijęs su lietuviško- 
ml pamaldomis, nes jos yra vienintelė pro
ga lietuviams iš visur susiburti. Todėl po 
gegužinių pamaldų, vienuolyno salėje mi
nėjimo žodį tarė kapelionas, pasveikinęs 
esančias motinas, o Lietuvoje likusias ir 
mirusias susirinkusieji pagerbė susikaupi
mo valandėle.

Po šio minėjimo VI. Morkūno iniciatyva 
pravestas klausimas, ar mes. Belgijos lie
tuviai, neturėtume prisidėti prie mūsų tau
tos vyro arkiv. Jurgio Matulaičio Šventuo
ju oaskelbti reikalo? Susirinkusiems rei
kalą išdiskutavus, užvesta lietuvių maža 
taupomoji dėžutė, kur pamaldų metu kiek
vienas galės įmesti minėtam reikalui au
ką. Nutarta, kad šis reikalas būtų iškeltas 
visose Belgijos lietuvių apylinkėse.
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Tik viltis palaiko GINČAS DEL AUKSINĖS GOOS
Iš Rytprūsių kilęs vokietis Dr., buvęs 

civilis internuotasis, papasakojo ' plačiau 
apie gyvenimą Lietuvoje, kurioje jis yra 
buvęs kelis kartus ir pats savo akimis ma
tęs suėmimus, trėmimus, Kaune vaikščio
jusių partizanų ir tt. Jo teigimu, pogrin
dinis judėjimas Lietuvoje nėra išnykęs nė 
dabar, tik įgavęs kitas formas. Partizanų, 
bolševikų paprastai vadinamų ..banditais“ 
skaičius nuolat pasipildo, nes lietuviai ži
no, kas jų laukia Sibire: ten net bausmę 
atlikę negalės grįtži atgal į savo tėvynę, 
bet bus palikti, kaip pabėgėliai ar invali
dai, gyventi vietoje iki savo amžiaus galo. 
Todėl ne vienas verčiau renkasi mišką. 
Grįžti iš ištrėmimo normaliai namo .tegali 
turėti viltį nebent tik vaikai ir šiaip vie
nas kitas. Nors žmonių padėtis tiek Lietu
voje, tiek Sibiro tremtyje yra nepaprastai 
sunki, tačiau juos palaiko viltis, jog vis 
dėlto kartą turės būti kitaip.

Ypač daug lietuviai ir kiti suimtieji ti
kisi iš amerikiečių. Be tos vilties ypač tų, 
kurie laikomi darbo vergų stovyklose nuo 
bolševikinės okupacijos pradžios, padėtis 
būtų tiesiog neištveriama.

Pasakotojo teigimu, rusų yra daug ne 
tik Karaliaučiuje ir Klaipėdoj, bet ir šiaip 
visur kitur Lietuvoje. Moterų lietuvių kraš 
te yra žymiai daugiau nei vyrų — ir su
prantama, kodėl: vyrų daug išvežė, daug 
žuvo, kiti buvo surankioti įvairiems dar
bams, mobilizuoti, etc. „Netiesa“, — sako 
jis, kalbėdamas su E. atstovu, — „kad lie
tuviai rašosi savanoriais į darbus ir vyks
ta patys savo gera valia į ištrėmimą ar vad. 
darbus — tokių pasitaiko nebent tik rusų, 
bet ne lietuvių. Jo teigimu, Sov. Sąjungos 
arktinėse srityse yra darbo vergų stovyk
lų, žiauresnių ir už Vorkutą, ypač prie 
Baltosios jūros ir dar toliau į šiaurę nuo 
Vorkutos.

Klaipėdos kalėjime lietuvių buvę ypač 
daug. Lietuvoj esą vokiečių, kurie yra ve
dę lietuves Ir gavę lietuviškus pasus. Tarp 
jų ne vienas, kadangi neleido žmonų lietu
vių išsivežti į Vakarus, patys savo noru, 
nenorėdami skirtis, pasiliko toliau Lietuvo
je. Jis reiškia didelį nustebimą, kad tarp 
vokiečių pasitaiko tokių, kurie tiki komu
nistų melams apie tariamai gerą gyveni
mą Rytuose įr pramanytą arba sutirštin
tomis spalvomis pavaizduotą Vakaruose. 
Ir jis pats yra sutikęs visą eilę tokių žmo
nių — ir tik tada, kai paaiškino tikrąją 
padėtį darbo vergų stovyklose, tie pradėjo 
nebetikėti kom. propagandai.* * * * *

Vokietį H, gyvenusį Rytinėje zonoje, 
prieš trejetą metų įskundė bolševikams jo 
paties tėvas, pasižymėjęs komunistų vei
kėjas. Ir to įskundimo užteko — už tai, 
kad Vak. Berlyne nusipirko vakariečių 
laikraštį, buvo apšauktas „Vakarų impe
rialistų šniou“ ir nuteistas 25 metams į 
Vorkutą — dirbti anglių kasyklose. Jis yra 
aktyviai dalyvavęs pereitų metų Vorkutos 
sukilime ir, kaip akivaizdus visų tų įvykių 
liudininkas, suteikė vertingų žinių. Čia 
tenka tiek nurodyti, kad minimasis strei
kas, grėsęs virsti net sukilimu, buvo bol
ševikų palaužtas nepaprastai žiauriai.

Pasakotojas dirbo 20 stovykloj, kur iš 
kokių 3.000 suimtųjų apie 1.000 buvo lie
tuviai. Vokiečiai karo belaisviai ir civ. in
ternuotieji prie streiko prisidėjo tikėdami 
tuo būdu galėsią greičiau sugrįžti į Vokie
tiją. Nepatenkinus visų streikininkų reika
lavimų ir tiems nenusjleidžiant, stovyklas 
apsupo keli tūkstančiai kareivių, jas vie
nas nuo kitos hermetiškai atskirdami. Kai 
į sargybinių reikalavimus streikininkai vis 
tiek nesitraukė ir nėjo į darbą, jų stovyk
lose karininkas, ištraukęs revolverį, nu
taikė vienam iš streikininkų vadų į galvą 
ir jį nušovė vietoje. Atidengus ugnį j su
imtuosius, tik jų stovykloje buvo nukauta 
ar mirė nuo žaizdų apie 150-160 žmonių. 
Kas čia streikininkus įsiutino, tai kad sar
gybiniai tebešaudė į žemėje pargriuvusius 
sužeistuosius, juos pribaigdami. Komen
dantas, rodydamas į sužeistuosius, ironiš
kai patebėjo: „Štai jūsų reikalautoji lais
vė“. Tikrą nukautųjų ir sužeistųjų skai
čių sunku buvo nustatyti. Apie 600, atrink 
ti, buvo dar išsiųsti į bausmės stovyklas.

Vis dėlto streikas atnešė pagerėjimą: pa 
daryta lengvatų stovyklos gyvenime, su
teikta teisė susirašyti su saviškiais ir už
sieniečiams, padidinti už darbą pniginiai 
išmokėjimai etc. Streikų būta ne tik Vor
kutoje, bet taip pat Karagandoj. Uchtoj, 
Norilske, kitų žiniomis (RIA) — dar Sa
maroje, Komsomolske; pagyvėjo pogrindi
nė studentų veikla Maskvoj, Leningrade, 
Kijeve, Odesoj, Kalugoj, Blagovešče. Strei 
kavo kai kur ir moterys. Geriausiai organi
zuoti buvo lietuviai, latviai, estai ukrainie 
čiai ir vokiečiai. Užtat jie daulgausia ir 
nukentėjo, ypač estai lietuviai ir ukrai
niečiai. Vokiečių nukautų jo stovykloje 
buvo 12. Rusai niekad nenorėjo tikėti, kad 
galėtų tokių dalykų dėtis, o žmonės ver
čiau pasirinktų mirtį, negu liktų toliau ne
laisvėje. „Jei kiltų karas. — kalba šis Vor
kutos streiko aktyvus dalyvis, — ir būtų 
ginklų, tai pamatytumėte, kas įvyktų: vi
sa Rusija išlėktų augštyn. Ir mes būtume 
kovoję iki paskutiniųjų, jei mes būtume 
turėję kuo.“ Visi tiki kad vieną dieną at
eis išlaisvinimas, net ir invalidai. Be to gy
venimas būtų tiesiog neįmanomas. Lais
vės pasiilgimas ir išlaisvinimo viltis tik ir 
palaiko visų jėgas. Vis dėlto daugelio ne
išlaiko nervai.

Fizinė ir dvasinė aplinka labai žiauri. 
Kad sargybiniai ar patys suimtieji neuž- 
megztų glaudesnių ryšių, pagal bolševiki
nę sistemą jie dažnai keičiami. Pasakoto
jas yra sutikęs žmonių, kasyklose išdirbu-

LIETUVOS ISTORIJA
LIETUVOS PAŠTO 

ŽENKLUOSE!
Visų Europos kraštų pašto ženklai 

galima gauti prieinamomis kaino
mis. Papiginimas jauniesiems fila
telistams — mokyklinio amžiaus.

Rašyti: Mr. E. VILNIS, 16, Addis- 
son Rd., Kensington, London W. 14.

Paskutinių mėnesių karšti ginčai tarp di
džiųjų valstybių dėl Vokietijos, Korėjos ir 
Indokinijos nustelbė neperseniai prasidėjusį 
tarp Indijos ir Portugalijos kivirčą: kam tu
ri priklausyti Goa?

Indijos pietuose yra nedidelė Portugalijos 
__________*_________  _ ____ _______ provincija Gao, kurioje gal priskaitytume 
portuojami' už menkiausią nieką, pvz. už iki 600.000 gyventojų. Šiandien politiškai ir 

ūkiškai ši maža kolonija nėra jau taip svar
bi, kaip buvo seniau, prieš 300 metų. 1510 
metais iš Europos atplaukė portugalų laivai 
į šį seną Indijos miestą ir iš čia plito nuo 
Persijos įlankos ligi Kinijos imperijos didžiu 
lė misijonierių ir portugalų kolonialinė veik 
la. Daugiau kaip šimtą metų miestas tarpo 
iš prekybos, o dar Vasko de Gama laikais 
vadinosi Auksine Goa. Šešiolikto šimtme
čio keliautojai negalėjo atsistebėti nuosta
biai puošniu Gaos miestu, kuriame gyven- 
na per 200.00 gyventojų ir jis buvo dides
nis už Londoną įr Amsterdamą. Jo puošnūs 
prekybos rūmai ir bažnyčios žavėjo tų lai
kų europiečius.

Iš Goas plito vison Azijon krikščionybė. 
Joje buvo tiek daug bažnyčių, vienuolynų ir 
mokyklų, kad ji vadinosi Indijos Roma.

Bet tai buvo prieš 300 metų. Kai Indijoje Daugumas įmonių priklauso japonaifis, ge- 
pradėjo vis labiau įsigalėti anglai ir olan
dai, portugalų pozicijos vis labiau silpo. O 
kai maru ir drugiu išmirė miesto gyventojai, 
pasibaigė auksinės Goas dienos.

Prieš 200 metų goaniečiai įkūrė sau kitą 
sostinę .. Pangino miestą, kuris vadinamas 
Naująja Goa. Senosios Goa griuvėsiuose 
dabar žaliuoja palmės ir auga bananai. Iš
liko tik sniego baltumo katedra ir kelių vie
nuolynų pastatai.

sių jau 15 metų. Ir jų vis tiek laukia tokia 
pat nyki ateitis, kaip ir kitų, vos pradėju
sių savo bausmę. Nauji transportai nuo
latos rieda i rytus. Pasakotojas su kitais 
suimtaisiais, uždaryti atskirame vagone, 
buvo prikabinti prie „Mėlyno ekspreso“ 
ir grąžinami i Vokietiją, sutiko naujus 
transportus, siunčiamus i rytus. Kiti de- 
kokį nors nugirstą anekdotą apie Piecką.

Lietuvių padėtis pastaruoju metu tuo pa 
gerėjusi, kad jiems jau leidžiama gauti 
siuntinėlius iš tėvynės, šiaip jie, lygiai kaip 
latviai įr estai, sugyvena laba broliškai. 
Kartu svarsto, ką reikia daryti, kaip vieni 
kitiems padėti. Tačiau ir jų ne vienas ne
išlaiko — ir sulaukia to paties likimo, ko
kio yra sulaukę tūkstančiai kitų: vieną 
dieną sukrinta ir nebekelia iš vietos. Vi
sų suimtųjų širdys ir plaučiai išimami ir 
atiduodami į medic, institutą, o Ikiusios 
kūno dalys, sudėtos į paprastutį medinį 
karstą, palaidojamos šalia kitų. Viršum 
naujai supilto kapo iškyla menkutis me
dinis kryželis su įrašytu, vardu, pavarde 
ir kalinį amžinai lydinčiu numeriu, kurie 
po pirmojo lietaus visai išnyksta.

Toks likimas yra jau ištikęs tūkstančius 
mūsų tautiečių — įvairiausių profesijų ir 
amžiaus, toks būtų ištikęs ir veik visus 
tremtinius, jei jiems nebūtų pavykę ištrūk
ti iš raudonojo siaubo. Šie Vorkutos strei
ko dalyvio žodžiai ir nupasakota tragiška 
tremtinių dalia ypač įsidėmėtina šiais lai
kais, kai net Jungt. Tautose kai kurių tau
tybių atstovai nenori nieko girdėti apie 
privėrė. darbo vergų stovyklas Sov. Są
jungoje, tenkindamiesi tuo reikalu oficia
liais bolševikų pareigūnų pareiškimais.

Darbo vergų pogrindinis sąjūdis
Iš Dr. Scholmerio, vokiečių gydytojo, 

grįžusio iš Vorkutos ir dabar rašančio apie 
ją knygą, pasisakymu, paskelbtų vokiečių 
spaudoje, matyti, kad per streiką geriau
siai pasirodė ukrainiečiai ir lietuviai. Jo 
teigimu, darbo vergų stovyklose Vorkuto
je ir kitur labai gerai veikia pogrindinis 
sąjūdis. Lietuviai su ukrainečais, jo nuo
mone, savo bendradarbiavimą grindžia se
nu istoriniu bendru veikimu, kada tiek 
vieniems, tiek kitiems teko drauge kovoti 
prieš lenkus. I šį pogrindinį sąjūdį bolše
vikams įsiskverbti yra beveik neįmanoma. 
Bolševikinėse darbo vergų stovyklose pa
prastai veikiama atskiromis tautybėmis, 
laikantis maždaug tų pačių metodų, pagal 
kuriuos buvo susiorganizavusios nelegalios 
grupės vokiečių koncentracijos stovyklose 
1933-1945. Čia šnipai ir išdavikai pasisten
giama sunaikinti taip, kad apie tai MGB 
nieko nepatirtų. Susirgusiems ir nelaimės 
ištiktiesiems stengiamasi parūpinti reika
lingo maisto penicilino, numatyti techni
niai pasiruošimai galimo karo atveju etc. 
Dr. Scholmeris konstatuoja, kad šiuo at
žvilgiu patikimiausi ir geriausi susiorgani 
zavę yra lietuviai, latviai ir estai. Daugiau 
šia šnipų ir išdavikų pasitaiko tarp rusų. 
Stovyklų MGB, Dr. Scholmerio teigimu, 
apie šias nelegalias organizacijas žino, tik 
nieko negali joms padaryti.

REPATRIJUOS PABALTIJO VOKIEČIUS
Vokiečių Rytprūsių pabėgėlių organas 

„Das Ostpreussenblatt“ Nr. 17- 54 rašo, 
kad, paskutinėmis Berlyne gautosiomis ži
niomis, Rytinės Vokietijos įstaigos sutin
kančios repatrijuoti į Rytinę Vokietiją ne 
tik šiaurinėje Rytprūsių dalyje, vad. Kali
ningrado srityje, bet ir Klaipėdos krašte, 
taip pat kitose Lietuvos dalyse, be to. Esti
joje ir Latvijoje palikusius arba prievarta 
sulaikytus vokiečius. Tam tikslui sovieti
nės zonos vidaus reikalų ministerijoje pra
dėti reikalingi paruošiamieji darbai. Re
patriacija, kai dėl to bus susitarta, vyktų 
per lėnkų repatriacinę stovyklą Stettine. 
Tik dar nėra visai aišku, ar iš minimųjų 
sričių bus repatrijuoti tiktai seni ir nepa
jėgūs dirbti vokiečiai, ar ir visi kiti. Pa
grindiniai pasitarimai turi ‘vykti Kara
liaučiuje.

Vokiečių spaudos žiniomis, Pabaltijo 
kraštuose tikrųjų vokiečių šiuo metu yra 
likę, palyginti, nedaug. Daugiausia tai yra 
tie, kurie buvo seniau repatrijavę, bet pas 
kiau buvo nacių pasiųsti į Wartheland ir 
ten pateko bolševikams. Tie kurie nebuvo 
nuteisti kaip karo nusikaltėliai, buvo pa
siųsti į Latviją ir Estiją su darbo koman
domis. Iš viso, apskaičiuojama, šiuo metu 
Latvijoje yra vokiečių kilimo žmonių apie 
1.000. „Pressedienst der Heimatvertriebe- 
nen“ Nr. 16-54 pažymi, kad Klaipėdos kr. 
vokiečiai neturi nė vienos vokiškos mokyk 
los. Jie turi drauge su rusų ir lietuvių vai
kais lankyti valdines mokyklas, kuriose 
mokoma tik rusiškai ir lietuviškai. Vokiš
kai nemokoma.

50 m. AVIJACIJOS SUKAKTIS
Oro užkariavimas per pastaruosius pen

kiasdešimt metų yra padaręs milžinišką 
pažangą. Visa tai pasiekta dviejų pasauli
nių karų pasėkoje.

Pirmasis pavykęs žmogaus atsiplėšimas 
nuo žemės motoro varoma mašina įvyko 
1903 m. gruodžio 17 d. Tai buvo amerikie
čiai, broliai Orville ir Wilbur Wright, pa
kilę savo lėktuvu nuo Kili Devill kalvos 
prie Kitty Hawk vietovės, North Carolina.

Brolių Wreight lėktuvas per 12 sekun
džių pakilo 10 pėdų augštin ir nuskrido 
120 pėdų. Skridimo greitis buvo 7-8 mylios 
per vai., 30 mylių greičiu per vai. vėjui iš 
priekio pučiant.

Penkiasdešimt metų variklinio skraidy
mo jubiliejus buvo pradėtas švęsti pereitų 
metų spalio 12 d. Tada Washingtonan su
sirinko apie penkiasdešimt pasaulinės avia 
cijos pionierių. Drauge buvo minima ir 
Tarptautinės Aviacijos Federacijos 48-ji 
sukaktis. Suvažiavimo dalyviai aplankė 
ir Kitty Hawk, pirmojo skridimo, vietovę. 
Baltuosiuose Rūmuose juos priėmė prezi
dentas Eisenhoweris.

Šio minėjimo komitetui vadovavo gene
rolas Doolitte, aklojo skridimo pionierius, 
vienas žymiausių II-jo Pas. karo lakūnų. 
Jis pirmas bombordavo Tokio, nuo lėk
tuvnešių pakilusiais bombonešiais. (Šiame

skridime, šimto JAV lakūnų tarpe, daly- nus-

470.000 SVETIMŠALIŲ VOKIETIJOJ
Vo kiečių vyriausybės oficiozinis „Bul

letin“ Nr. 4 1954 m. duoda statistiką, kiek 
Vokietijoje yra užsienieičų iš viso. Oficio
zo žiniomis, jų Vak. Vokietijos teritorijo
je yra apie 470.000. Savo padėtimi jie skirs 
tomi į keturias grupes. Pirmieji laikomi 
svečiais, atvykusiais į Vokietiją su trum
palaikėmis vižbmis. Jie tvarkomi pagal 
bendruosius užsieniečių nuostatus ir pvz., 
norėdami gauti darbą arba verstis savo 
profesija, turi tam tikslui gauti iš vokie
čių leidimą. Jie lieka savo kraštų konsu
latų žinioje.

Kitą kategoriją sudaro vad. „užsieniečiai 
be tėvynės“ (heimatlose Auslaender), ku
rie nenori arba' negali grįžti i savo senąsias 
tėvynes. Dalis jų buvo atgabenti darbams 
į Vokietiją, kita dalis — patys į ją atbėgo, 
kaip politiniai pabėgėliai nuo bolševizmo. 
Tai buv. DP, ahksčiau globoti UNRROS ir 
IRO. Vokiečiai, i juos žiūri kaip į buvusias 
Antrojo Pasaulinio karo ir nac-socializmo 
aukas, todėl laiko savo pareiga pagal gali
mumą palengvinti jų sunkų likimą. Todėl 
1951 m. balandįžio 25 d. buvo išleistas įsta
tymas apie „teisinę benamių užsieniečių 
padėtį fed. Vokietijoje“, kuriuo esminiais 
punktais į jų padėtį dar daugiau atsižvel
giama, negu pagal „Tarpt, Pabėgėlių Kon
vencijos“ nuostatus. „Bulletin“ pabrėžia, 
kad išskyrus teisę sudaryti politines parti
jas ir verstis politine veikla, šie benamiai 
užsieniečiai praktiškai beveik sulyginami 
su vokiečių piliečiais. Stengiamasi jiems 
taip pat padėti suteikimu reikalingų kre
ditų, parūpinimu butų etc. PVz. Ūgi šiol 
buvę patenkinti jų 744 pareiškimai gauti 
kreditams, siekiantiems daugiau kaip 4,1 
mil. DM. Vidutiniškai suteiktasis kreditas 
siekia apie 5.000 DM. Kas mėnesis tokių pa 
reiškimų naujoms paskoloms gauti viduti
niškai gaunama nuo 170 iki 200. Jų tikslų 
skaičių sunku pasakyti, bet JT Aūgštašis 
Komisaras Pabėgėlių Reikalams yra pa
teikęs statistiką, kad jų yra apie 240.000. 
Iš to skaičiaus apie 180.000 gyvena iš nor
malių pajamų, nes pvz. apie. 20.000 dirba 
tik prie Santarvininkų įvairių įstaigų, o 
apie 30.000 ar kiek daugiau gauna bedar
bio pašalpą.

Artimi savo teisine padėtimi jiems yra 
tie užsieniečiai, kurie yra atsiradę Vokie
tijoje po 1950 m.‘ birželio 30 d. ir kuriems 
čia buvo suteikta politinė globa. Tačiau 
jie yra laikomi šaltojo karo aukomis, bet 
už tą karą vokiečių įstaigos nesiima sau 
prievolės pasirūpinti jų likimu. Jie tvar
komi pagal 1951 m. birželio 28 d. Tarptau
tinę Konvenciją,nustatančią politinių pabė 

vavo ir vienas amerikietis — Labanaus
kas iš Kenosha, Wise.).

Gen. Doolittle prieš karą yra viešėjęs 
Lietuvoje. Čia jis gyvai domėjosi Gustai
čio ir Dobkevičiaus konstrukcijos lėktu
vai.

Svečių lakūnų tarpe buvo Sir Alliot Ver
don Rqp, anglas, pirmasis pastatęs lėktuvą 
— hidroplaną, ir pracūzas Louis Breguet, 
1907 m. pastatęs pirmąjį malūnsparnį. Iš 
Vokietijos buvo atvykęs Wolfgang von 
Groiinu, garsus savo skraidymais šiaurinio 
Atlanto oro keliais, ir Gerhard Fieseler, 
I-jo Pas. karo akrobatinio skraidymo pio
nierius. Suvažiavime dalyvavo ir pirmoji 
amerikietė lakūnė moteris, 1915 m. pada
riusi oro kilpą, o 1916 m. pasiekusi apie 
2000 kilometrų skridimo tolį be sustojimo.

Greta šių senosios kartos aviacijos pio
nierių. kurių priėmimu Washingtone rūpi
nosi ašigalių tyrinėtojas admirolas Byrd, 
buvo ir JAV majoras Yeager, pirmasis la
kūnas, skridęs greičiau už garsą.

Maskva. „Pravda“ prisipažįsta, kad gar
susis sovietinis planas pagerinti ūkinę būklę 
Sibire, neatnešė lauktų rezultatų. Kaip ir 
įprasta, sovietinis oficiozas kaltina Sibiro 
administraciją ir netinkamai paruoštus pla-

Naujoji Goa nedaug kuo panaši į gražų 
senovės miestą. Neskaitant kelių marmuri
nėmis kolonomis pastatų, bažnyčių ir vie
nuolynų, miestas beveik nesiskiria nuo ki
tų Portugalijos pajūrio nedidelių uostų. Nie 
ko nuostabaus, nes ir dabar Goa priklauso 
portugalams. Būdinga, kad portugalai nie
kuomet savo užjūrių kolonijų netraktavo 
kaip kolonijas, bet kaip savo tėvynės atsi
tiktinai kitur esančią provinciją. Portugalai 
niekuomet nelaikė vietinių gyventojų žemes
niais, bet savo šalies lygiais piliečiais. Su
prantama, kad nuo pat pradžios portugalai 
susimaišė su vietiniais indų gyventojais ir 
taip išsivystė nauja karta, vadin. goanėzai.

Goanėzai yra arba krikščionys,' arba in
dų tikybos. Gyvena beveik be rūpesčių. Pui
kiai auga žemės vaisiai, kaimai pasiturintys, 
elgetų nėra, kas yra retenybė Tolimuosiuose 
Rytuose. Goanėzai maisto dalį įsiveža iš In 
dijos labai žemais muitais. Goaj nėra ^verslo 
mokesčių. Tik amatininkas, pradėdamas sa
vo verslą, turi kiek įmokėti, o vėliau ne
svarbu kiek jis uždirba.

Krašte yra moderniausia visoj Azijoj ge
ležies liejykla, o taip pat gausu mangano.

ležinkelis — anglams, radijas — aemrikie- 
čiams, didieji prekybos pastatai — indams 
ir tik vienintelis Naujosios Goos bankas — 
portugalams.

Goanėzai mielai su visoims valstybėmis 
palaiko glaudžius prekybos ir politinius san
tykius. Pasak jų — Goa šalis „siesta e.qui- 
esta“ — kraštas, kur galima ramiai ilsėtis.

Tačiau paskutiniu metu ši maža Europos 
dalis Azijos žemyne tapo ginčų objektu. Po 

gėlių teises. Šie teisiniai nuostatai Vo
kietijoje įsigaliojo 1953 m. gruodžio 24 d. 
Kas turi teisę į politinio pabėgėlio vardą, 
ligi šiol būdavo nustatoma „Valkos“ sto
vykloje prie Nuernbergo.

Paskutinę užsieniečių Vokietijoje grupę 
sudaro tie, kurių prašymai „Valkoje“ su
teikti jiems politinio pabėgėlio teises yra 
atmesti. Jie ir toliau tebelaikomi užsie
niečiais, turinčiais iš Vokietijos išvykti, 
jei čia patys negali sau pasirūpinti pragy
venimo. Iš šios kategorijos daugiausia su- 
sidaro vad. „nelegaliųjų“. Tačiau iš jų te
gali būti jėga per sieną ištremiama, paly
ginti tik labai nedaug, nes fed. Vak. Vo
kietijos vyriausybė nenori tuo būdu jiems 
pakenkti, kadangi komunistinių kraštų vy
riausybės galėtų jiems atkeršyti, jei būtų 
jėga grąžinti atgal. Rūpinamasi tokius pa
skirstyti po visą Vokietiją. Apskritai, kaip 
nurodoma minimajame biuletenyje; vokie
čių vyriausybė, nors ir turėdama milionus 
pati savo pabėgėlių, kiek sąlygos leidžia, 
stengiasi užsieniečiams politiniams pabė
gėliams ir žmonėms be tėvynės kiek gali
ma padėti. Tačiau tikimasi, kad prie šios 
problemos išsprendimo prisidės ir visas 
laisvasis pasaulis.

Vokiečių pabėgėlių ministeris prof. 
Oberlaenderis, pasisakydamas prieš nepa
sitikėjimo rodymą Vokietijoje esantiems 
užsieniečiams, pažymi, kad užsienyje atsi
dėjus stebima, kaip vokiečiai su užsienie
čiais elgiasi. Ministero nuomone, nuo to 
daug priklauso, ar pavyks pvz. atstatyti ge 
rus vokiečių — lenkų santykius ir Sovietų 
satelitų valstybes vėl laimėti laisvajai Eu
ropai.

Ministerio pateiktais duomenimis, net ir 
stovyklose gyvenančių užsieniečių 4598 pa 
tys užsidirba sau pragyvenimą. Tai sudaro 
apie 1/3 visų jų dirbti galinčiųjų.

Valkos stovykla jau panaikinta. Paskuti
niai užsieniečiai išgabenti į Landshutą. 
Ateityje Valkoje bus patikrinami tik tie, 
kurie prašosi suteikiami Vak. Vokietijoje 
polit. pabėgėlio teisę. Vokiečių įstaigose, 
tvarkančiose užsieniečių pabėgėlių reika
lus, reiškiama nuomonė, kad užsieniečių 
įkurdinimas didesnėmis masėmis gyvena
muosiuose vienetuose nedavė lauktų re
zultatų, nes, girdi, ten jiems trūksta gali
mumo susirasti sau darbą.

Vokiečių „Deutsche Zeitung“ nurodęs, 
kad 95% Vokietijon prievarta atgabentų 
svetimšalių buvo UNRROS ir IRO giąžinti 
į tėvynes arba įkurdinti svetur, toliau pa
žymi, kad vis dėlto pereitais metais Vak. 
Vokietijoje buvo dar 232.600 asmenų, pa
bėgusių iš Rytų. Tarp jų didžiausią skai
čių sudaro 84.500 lenkų, 26.900 — pabaltie- 
čių, toliau pagal dydį eina 22.200 jugosla
vų, 13.900 vengrų, 13.800 Rusijos ukrainie
čių, 11.400 čekoslovakų, 6.100 rumunų, 
1.600 bulgarų ir 52.200 be pilietybės. Iš be
namių užsieniečių 38.000 dar tebegyvena 
stovyklose. Tačiau ten, kur stovyklų nėra, 
pvz. prancūzų zonoj, laikraščio nuomone, 
užsienieičus pavyksta lengviausiai įjungti 
tarp vokiečių, ir ten yra didžiausias tarp 
užsieniečių ir vokiečių vedybų procentas.

FABRIKUI. VAKARINĖJE 
ANGLIJOJE

(liejykla ir mašinų gamyba) reikalingi

DARBININKAI

Viengungiams galima apsigyventi 
hostelyje.

Anglų kalba rašyti:
Employment Department,
R. A. Lister & Co. Ltd., 
Dursley, Glos. 

pastarojo karo anglai išlaikė savo pažadą ir 
leido jų kolonijai Indijai susikurti nepriklau
somą valstybę. Taip atsirado dvi didelės 
naujos valstybės: Pakistanas ir Indijos Są
junga. Indijoje savo kolonijų turėjo prancū
zai ir portugalai. Kuriantis nepriklausomoms 
valstybėmis, šios neangliškos kolonijos, ne
įėjo į naująsias valstybes. Dabar Indijos Są
junga norėtų sujungti visą Indijos žemyną į 
vieną valstybę.

Prieš keturis metus Indijos vyriausybė iš 
sitarė, kad europiečių kolonializmas jau at
gyvenęs Indijos žemyne ir europiečiai turė
tų susiprasti iš jos išsikraustyti. Prancūzai 
su tuo sutiko, tačiau griežtai pasipriešino 
portugalai, tvirtindami, kad jie neturį jokių 
kolonijų Indijoje, bet tik Portugalijos toli 
esančias provincijas, kurių gyventojai yra” 
lygiateisiai portugalai. Taip kilo aštrus gin
čas. Indams goanėzai yra skaudi europeji- 
nio kolonializmo auka, gi portugalams — 
lygiateisiai piliečiai. Patys goanėzai dėl to 
nebesijaudina, ir kiekvienas toliau ramiai 
dirba savo darbą. .Jeigu kas mus laiko iš
naudojamais, —■ neseniai išsitarė vienas žy
mus goanėzas, — tai Indijos seimo ponai, 
mes gi goanėzai ar tai indų tikybos, ar krikš
čionys jaučiamės lygiai tokie, kaip mūsų 
europiečiai broliai“.

Nors ginčas pastaruoju metu ir labai aš
trus, — karo dėl to tikrai nekils, bet jeigu 
kartą jis atsidurs Jungt. Tautose, reikės gė
rikai pasukti galvas, nusprendžiant ar Goa 
yra išnaudojama kolonija, ar lygiateisė pro* 
vincija.

K. i. u.

LAISVOJI TRIBŪNA
Panelės J. Liustikaitės vardas dažnai 

minimas mūsų spaudoje: #5ia ji vienur ar 
kitur koncertuoja, čia susitinka su Beja- 
mino Gigli, čia štai dainuoja tarptautinia
me meno festivalyje. Džiaugiamės jos pa
sisekimais ir, žinoma, linkime jai geriau
sios sėkmės! Bet... bet jei jos pasisekimai 
netarnauja lietuviškam reikalui taip, kaip 
turėtų tarnauti tai, manau, reikalas yra 
netvarkoj! Ypač, kad jos planinga meninė 
veikla (o tuo turėtų rūpintis mūsų repre
zentaciniai veiksniai!) būtų naudinga ne 
tik tautiniam, bet ir jos asmeniškam rei
kalui. Gi be plano sunku ką nors gero pa
siekti. Britų spaudos teigimu Ženevos kon
ferencija baigsis visišku raudonųjų laimė
jimu; ir tai dėl to, kad raudonieji nuvyko 
ženevon su gerai paruoštais planais, o va
kariečiai ten suvažiavo ne tik be planų, 
bet it net nežinodami ko jie nori...

Sunku ir liūdna pasidarė paskaičius pra
eitame „E. L“ numeryje žinutę, kad J. 
Liustikaitė tarptautiniame šokių ir dainos 
koncerte atstovavo lietuvius ir... dainavo 
ariją iš operos „Tosca". Vadinas, turėjo 
progą pabūti mūsų tautos ambasadorium, 
bet tos progos neišnaudojo! Klausytojai 
galėjo susidaryti įspūdį, kad lietuviai ne
turi netik savo kompozitorių, bet net ir 
savo liaudies dainų! O mes juk giriamės, 
kad Lietuva yra dainų šalis!

Lietuviams ir visiems koncerto klausy
tojams būtų buvę daug maloniau matyli 
J. Liustikaitę apsirengusią gražiais, sko
ningais, patraukliais tautiniais drabužiais 
ir klausyti vieną iš gražiųjų, nuotaiikngų- 
jų lietuviškų dainų!

Įdomu kas Londone rūpinasi mūsų tau
tine reprezentacija? Jei tam nėra specia- 
Ūos institucijos, tai tuo turėtų rūpintis 
DBLS Centro Valdyba.

Tiesa, J. Liustikaitel gal buvo suriku 
įsitaisyti tautinius drabužius, bet tada jai 
juos turėjo parūpinti C. V. iš reprezentaci
jai skiriamų lėšų. K. Tautonis

* * *
Redakcijos Pastaba:

Tuo klausimu pasiteiravę dainininkės - 
J. Liustikaitės, sužinojome, kad jai suti
kus koncertuoti Albert Hall, buvo pasta
tytos ir sąlygos: dainuoti tik kurią nors 
ariją, kurį trunka 3 minutes, ir būtinai 
italų kalba. Buvę tik du pasirinkimai: 
sutikti su tomis sąlygomis, arba visai 
koncerte nedalyvauti.

AR JAU ESATE
NIDOS KNYGŲ KLUBO NARIU ? 

Birželio mėn. knyga 
Br. Daubaro

DUONOS BEJIEŠKANT
Už tris šilingus bus pasiųsta

Klubo nariams.

‘ B. B. C. INVITES APPLICATIONS 
FOR RESERVE LIST OF RUSSIAN 

MONITORS

No immediate vacancies. Duties: 
to report in English on radio trans
missions in Russian. Complete idio
matic grasp of Russian and good 
knowledge of current political 
events essential, ability to under
stand Lithuanian an advantage. 
Starting salary £645 (may be higher 
if qualifications exceptional) rising 
by 5 annual incresements to £800 
maximum. Requests for application 
forms (enclosing addressed envelope 
and quoting reference “175 E. L.‘‘) 
should reach Appointments Officer, 
Broadcasting House, London, W. 1. 
within 5 days."
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